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RESUMO 

 

Este trabalho visa identificar como organizações de grande porte, que utilizam 

a abordagem DevOps, estruturam-se para obter agilidade na implementação de 

aplicações. Para tanto, foi feito um estudo de caso em empresas que estão usando 

técnicas para viabilizar a implementação da aborgadem DevOps. Trata-se de uma 

iniciativa essencial para conseguir atender aos novos requisitos de negócios digitais 

com a velocidade atualmente exigida pelos usuários internos e clientes, mantendo 

ao mesmo tempo os controles requeridos pela Tecnologia da Informação. Para 

melhor entender o movimento DevOps, esta pesquisa teve por objetivo mapear as 

principais práticas DevOps, com base na revisão da literatura, de modo a traçar uma 

teoria que demonstre a sua utilização. Além disso, este trabalho pretendeu também 

apresentar um modelo de avaliação da maturidade DevOps, baseado em questões 

com respostas estruturadas sobre cada uma das práticas previamente descritas. A 

metodologia para o trabalho de campo foi baseada em um estudo de caso, com o 

intuito de aplicar o modelo de avaliação de maturidade que foi desenvolvido. Como 

resultado, apresentou-se uma descrição detalhada sobre o caminho escolhido por 

cada empresa para implementar as práticas DevOps em seu departamento de TI. 

Em seguida, foi feita uma análise comparativa entre os casos estudados, de modo a 

mostrar possíveis pontos de melhoria, apontados por meio das notas obtidas com a 

aplicação do modelo de avaliação da maturidade DevOps. A conclusão do trabalho 

permitiu evidenciar dois caminhos práticos para reorganização da TI, comprovados 

pela pesquisa de campo, de modo a implementar com sucesso uma abordagem 

conjunta de práticas DevOps e metodologia ágil para o desenvolvimento de 

aplicações. 

 

Palavras-chave: DevOps. Entrega Contínua. Pipeline de Implantação. Integração 

Contínua. Infraestrutura como Código. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 This work aims to identify how large organizations that use DevOps approach 

structure themselves to achieve agility in applications deployment. For this purpose, 

a case study was performed in companies that are using techniques to enable the 

DevOps approach implementation. This is a key initiative to address the new digital 

business requirements at the speed currently needed by internal users and clients, 

while keeping the controls required by Information Technology. To better understand 

the DevOps movement, this research aimed to map the main DevOps practices, 

based on literature review, in order to outline a theory that demonstrates its use. 

Furthermore, it was also intended to present a DevOps maturity assessment model, 

based on questions with structured answers about each of the previously described 

practices. The fieldwork methodology was based on a case study, in order to apply 

the DevOps maturity assessment model that was developed. As a result, a detailed 

description was presented, with the path chosen by each company to implement the 

DevOps practices in the IT department. After that, a comparative analysis was made 

between the researched cases to show possible improvement points, indicated by 

means of the notes achieved with the use of the DevOps maturity assessment 

model. The conclusion allowed to highlight two practical paths for IT reorganization, 

proven by the field research, in order to successfully implement a joint approach of 

DevOps practices and agile methodology for application development. 

 

Keywords: DevOps. Continuous Delivery. Deployment Pipeline. Continuous 

Integration. Infrastructure as Code. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

As recentes mudanças tecnológicas chegaram primeiro para as pessoas, 

principalmente por intermédio das empresas voltadas para o consumidor final, tais 

como Apple e Google, que iniciaram o processo de inovação. Redes sociais, vídeo, 

blogs, poderosos smartphones, seguidos de tablets, abriram as portas para uma 

variedade de aplicativos, que estão à disposição das pessoas em qualquer lugar em 

que estejam. Tudo isso implicou na geração de uma quantidade imensa de dados, 

uma vez que cada um destes dispositivos possui câmeras, sensores e outros 

mecanismos que geram uma enormidade de informações, que necessitam ser 

processadas, armazenadas e também analisadas. 

 

1.1 A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

 

No caso específico das empresas, o potencial de aplicação da tecnologia para 

ajudar na automação dos negócios aumentou muito, permitindo a criação de novas 

formas de fazer produtos e ofertar serviços. As novas tecnologias digitais surgiram 

como forças disruptivas para os negócios em todos os segmentos de mercado, pois 

mudaram significativamente a forma como os consumidores passaram a interagir 

com as empresas que, por sua vez, estão ávidas por um engajamento digital com 

seus clientes; isto requer uma combinação de tecnologia, visão de negócios e 

empreendedorismo. Ou seja, de nada adianta ter uma TI inovadora e cheia de 

projetos digitais, se não estão disponíveis as ferramentas que possibilitem a sua 

implementação de forma adequada e rápida, pois as pressões da mobilidade e da 

computação em nuvem estão forçando as aplicações a mudarem radicalmente. 
O negócio digital de hoje exige uma nova abordagem para usar 
continuamente tecnologias digitais, tanto para criar novas fontes de valor 
para os clientes, quanto para aumentar a agilidade operacional a serviço 
dos clientes. [...] As empresas devem tratar este desafio como uma iniciativa 
estratégica, que pode permitir a transformação de elementos da sua 
organização, modelo de negócios e tecnologia — a sua transformação do 
negócio digital. (CUOMO, 2015, p. 1, tradução nossa). 

O obstáculo para o sucesso da TI não está mais atrelado ao ritmo com que a 

tecnologia pode ser implementada, mas sim à velocidade com que as empresas 

conseguem redesenhar seu próprio negócio e mudar seu comportamento frente aos 

novos desafios da transformação digital. O problema a ser enfrentado atualmente é 
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como aproveitar esta abundância de tecnologia e de dados, de forma a obter uma 

vantagem comercial sustentável, uma vez que a transformação digital está forçando 

todos a agirem rápido. “Dada à quantidade de opções, a maioria das empresas se 

encontra em um estado de extrema excitação, em função das oportunidades 

disponíveis, ou em um estado de pânico sobre como seguir adiante, ou ambos.” 

(WOODS, 2013, p. 1, tradução nossa). Enfim, trata-se de um ambiente cada vez 

mais complexo, onde a TI passa a atuar como facilitador dos modelos de negócios, 

o que requer uma verdadeira revolução nos processos atuais de muitas empresas. 

Algumas empresas já nascem no formato digital e, naturalmente, incorporam 

as novas tecnologias no seu dia a dia, o que possibilita uma onda de inovação, que 

leva a novas oportunidades de negócio e também de redução de custos. A maioria 

delas, como já possuem um legado, terão que passar por uma transformação digital 

para sobreviver: 
Adaptar-se a esta nova realidade exigirá uma transformação digital: uma 
mudança fundamental em todos os aspectos de uma organização e a sua 
compreensão do seu lugar no ecossistema mais amplo. Isto irá incluir a 
forma como a empresa vê e se conecta com os seus funcionários, clientes, 
fornecedores e parceiros; como ela conceitua a sua estrutura organizacional 
e a sua cultura; a estrutura dos seus modelos de negócio e operacional, 
infraestrutura e processos; e, evidentemente, a tecnologia utilizada para 
suportar tudo isso. (VELING, 2014, p. 2, tradução nossa). 

Esta transformação digital requer uma nova abordagem quanto às tecnologias 

que viabilizam novas estratégias de negócios, principalmente na forma de gerenciar 

os dados e integrar os sistemas, pois eles precisam ser utilizados em novos 

contextos, que permitam uma interação mais eficiente com os dados da empresa, 

através de todas as etapas do seu negócio.  

Os sistemas de registro (systems of record) representam os dados mais 

tradicionais, que formam a base da TI, pois são utilizados em todos os sistemas, dos 

mais antigos até os atuais. São formados por pedaços separados de informação 

(registros) em bancos de dados e servem basicamente para fornecer passivamente 

dados para os funcionários de uma empresa. O importante é que os sistemas de 

registro não representam mais uma fonte de diferenciação competitiva para as 

empresas, pois os negócios estão se tornando cada vez mais colaborativos. Surgem 

então os sistemas de engajamento (systems of engagement), que são aplicações 

que focam na interação entre as pessoas, como ferramentas de colaboração, redes 
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sociais, mídias sociais, etc., que passam a se integrar com os sistemas de registro, 

pois as empresas buscam cada vez mais por detalhes sobre os interesses dos seus 

clientes, no momento da sua interação com eles, pois saber o que interessa ao 

cliente, que lugares ele frequenta, ou até mesmo onde ele está naquele determinado 

momento, pode trazer grande vantagem competitiva. (MOORE, 2011, p. 4). 

Para conseguir acompanhar tudo isto é necessário uma característica básica: 

agilidade. As metodologias tradicionais de desenvolvimento de software não 

funcionam adequadamente para atender às novas demandas, pois possuem longos 

ciclos e modelos de suporte complexos. Enfim, o tempo necessário para que o 

produto possa finalmente ser utilizado não atende mais às expectativas de negócio e 

dos clientes. A estabilidade e a segurança continuam sendo importantes, mas 

agilidade e flexibilidade passaram a ser as características mais valorizadas. 
As arquiteturas de aplicativos tradicionais, monolíticas e fortemente 
acopladas em multicamadas impedem a agilidade e a versatilidade. Elas 
aumentam o esforço necessário para implementar melhorias, permitir a 
integração ou modernizar as interfaces. Modificações feitas em um 
componente frequentemente afetam os demais componentes, causando 
atrasos e prejudicando a qualidade do sistema. Componentes fortemente 
acoplados também limitam a escalabilidade do sistema. Enquanto isso, 
interfaces complexas reduzem a usabilidade. Embora estas arquiteturas já 
tenham sido estado-da-arte, atualmente elas são relíquias do passado. O 
negócio digital exige uma arquitetura ágil. (THOMAS, 2014, p. 6, tradução 
nossa). 

Sistemas configuráveis e bem mais leves substituem os que já podem ser 

chamados de legado, pois as oportunidades de negócios digitais surgem e 

desaparecem mais rapidamente que as tradicionais. 

  

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

A busca por uma forma mais eficiente para desenvolver aplicações sempre foi 

uma atitude constante nas empresas, porém existe um antagonismo entre as áreas 

de Desenvolvimento e Operações, pois elas têm focos totalmente distintos. O time 

de desenvolvimento quer entregar o projeto no prazo e usar todas as ferramentas 

disponíveis para atender aos seus objetivos funcionais, mas o detalhe é que, no 

momento em que a aplicação está sendo criada, o ambiente está otimizado para 

atender às necessidades do desenvolvedor. Quando ela é enviada para Operações, 

visando iniciar o processo de entrada em produção, surgem os problemas, pois o 
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administrador do sistema reclama que a infraestrutura não está adequada para 

atender aos requisitos da aplicação, ou então exige que ela seja reconfigurada, pois 

não atende aos requisitos de segurança ou de provisionamento; além disso, informa 

que haverá custo adicional para fazer os ajustes necessários.  
As equipes de desenvolvimento de software e a área de 
operações/administradores de sistema têm historicamente pressionado uns 
aos outros em direções opostas, porém complementares. Enquanto o time 
de desenvolvimento se concentra em fornecer novos recursos para os 
usuários finais, o pessoal de operações geralmente foca na implementação 
do software, minimizando os encargos e os riscos, e otimizando a 
performance e a confiabilidade. A fricção natural entre estes grupos 
geralmente cria um equilíbrio produtivo, mas às vezes as equipes podem 
ficar frustradas, cada um vendo o outro como um obstáculo para a entrega 
de novos aplicativos e recursos. (MEHROTRA, 2014, p. 1, tradução nossa). 

Sem dúvida, o ideal seria que estes dois times trabalhassem de forma 

harmônica, unindo esforços para chegar a um objetivo comum, que é exatamente a 

proposta da perspectiva DevOps, cujo objetivo é possibilitar que as áreas de 

Desenvolvimento e Operações da TI passem a trabalhar de forma colaborativa, de 

modo a conseguir implementar aplicações com mais agilidade. 
Sempre houve uma busca para encontrar maneiras melhores e mais 
eficientes para produzir aplicações. DevOps reduz o período de tempo para 
desenvolver, implantar, gerenciar e testar aplicativos, por meio da criação 
de uma cultura onde operações de TI e desenvolvedores trabalham de uma 
forma mais próxima. [...] Além disso, ter equipes que desenvolvem 
aplicações e as colocam em produção rapidamente possibilita que a 
organização seja ágil em disponibilizar novos serviços para o mercado. 
Adicionalmente, com o aperfeiçoamento das habilidades DevOps, é 
possível dar suporte a mais aplicativos, com uma cultura mais inovadora. 
(BADANI, 2015, p. 1, tradução nossa). 

Um requerimento básico para DevOps é um ambiente que possa ser bem 

ajustado tanto para o Desenvolvimento quanto para Operações, ou seja, ele precisa 

ter características que atendam aos dois setores da empresa que, no fim das contas, 

podem até trabalhar como uma equipe única. Para atender ao Desenvolvimento, é 

necessário ter boas ferramentas, que sejam leves e fáceis de configurar, além de ser 

fiel ao ambiente de produção. Para atender a Operações, é preciso ter 

escalabilidade, elasticidade, resiliência e segurança.  

Desta forma, a questão principal da pesquisa pode ser assim enunciada: 

Como as empresas que buscam utilizar práticas DevOps podem se 
reorganizar para atender às demandas da era digital na velocidade adequada, 
sem perder os controles que a TI empresarial requer? 
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Esta questão central pode ser desmembrada em questões secundárias, que 

estão com ela relacionadas: 

(Q1) A adoção de práticas DevOps requer um mudança na estrutura 

organizacional da TI e na cultura da empresa? 

(Q2) A adoção de práticas DevOps contribui para uma maior eficiência na 

entrega? 

(Q3) A adoção de práticas DevOps contribui para a redução nas falhas e 

aumento na qualidade do produto final? 

(Q4) A utilização de ferramentas DevOps e de uma infraestrutura mais ágil 

permite manter os controles necessários, sem ficar preso a processos burocráticos e 

demorados? 

(Q5) A utilização de ferramentas DevOps para monitoração e feedback 

permite um maior alinhamento da TI com área de negócios da empresa? 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 

Esta pesquisa tem como objetivo compreender como as empresas de grande 

porte, que utilizam práticas DevOps no desenvolvimento de software, se organizam 

para atingir a agilidade desejada na implementação das suas aplicações. 

 

1.3.1 Objetivos Específicos 
 

 Este trabalho possui os seguintes objetivos específicos: 

a) analisar as práticas DevOps de modo a entender este movimento e 

estruturar uma teoria que fundamente a sua utilização;  

b) propor um modelo de avaliação da maturidade DevOps, por meio de 

perguntas estruturadas sobre cada prática descrita na teoria;  

c) realizar um estudo de caso em empresas de grande porte, que utilizam 

práticas DevOps, de modo a aplicar o modelo de avaliação de 

maturidade que foi desenvolvido.  
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Segundo Aron e Waller (2014, p. 2), houve uma grande preocupação da TI no 

gerenciamento dos serviços, principalmente a partir do ano 2000, devido aos 

desafios do bug do milênio, termo usado para descrever um possível problema que 

poderia ocorrer nos sistemas informatizados na virada do ano de 1999 para o ano 

2000. A TI das empresas passou a focar nos processos e padrões, tornando-se mais 

confiável e transparente, e passando a tratar as áreas de negócios como se fossem 

seus clientes internos.  

Esta TI organizada e processual é, ao mesmo tempo, lenta e tem dificuldade 

para acompanhar as mudanças que vêm ocorrendo nos últimos anos, devido a uma 

verdadeira revolução digital. O grande entrave é que as disciplinas que foram 

desenvolvidas pela TI não conseguem responder adequadamente às demandas dos 

negócios digitais. As empresas estão sendo forçadas a adotar uma postura menos 

focada na eficiência dos processos internos e mais aberta ao desenvolvimento de 

novos modelos de negócios.  
Os CIOs enfrentam agora o desafio da “digitalização”, que requer uma 
evolução da TI, que precisa deixar de ser um negócio dentro de um 
negócio, passando a um período caracterizado por inovação profunda no 
sentido da otimização de processos, exploração de um universo mais amplo 
de tecnologia e informação digital, maior integração da área de negócios 
com a TI, que passa a ter uma necessidade de uma funcionalidade muito 
mais rápida e ágil. (ARON; WALLER, 2014, p. 2, tradução nossa). 

Esta dificuldade de adaptação da TI, que não pode abrir mão dos seus 

controles, para atender às novas exigências do mundo digital, que requer uma 

postura ágil e inovadora, é que desperta o foco para a pesquisa, sendo que o seu 

principal benefício é a possibilidade de refletir sobre as práticas DevOps utilizadas 

para permitir maior agilidade na implementação de aplicações. Ao final do processo, 

a leitura do material resultante propiciará uma comparação entre as abordagens 

utilizadas por cada uma das empresas pesquisadas. Além disso, qualquer empresa 

que tenha interesse na implementação de DevOps poderá usufruir das experiências 

positivas das instituições pesquisadas, assim como das recomendações resultantes 

deste estudo, ganhando tempo e evitando possíveis caminhos mais demorados ou 

inadequados. 
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1.5 RESUMO DA METODOLOGIA 

 

O capítulo 3 descreve com detalhes todo o processo metodológico que foi 

percorrido, porém optou-se por apresentar nesta seção um breve resumo da 

metodologia de pesquisa adotada para a realização deste trabalho: 

a) revisar o material bibliográfico, obtido em artigos, livros e Internet, para 

desenvolver uma teoria organizacional sobre DevOps; 

b) elaborar um modelo para avaliação da maturidade DevOps de uma 

determinada equipe ou departamento da empresa; 

c) apresentar um estudo de caso em organizações de grande porte, de 

forma a testar tanto a teoria quanto o modelo de avaliação da 

maturidade DevOps desenvolvido pelo pesquisador.  

 
1.6 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 
O primeiro capítulo possui as considerações iniciais do trabalho, a definição 

do problema, os objetivos da pesquisa, a justificativa para a sua realização, bem 

como um resumo da metodologia utilizada e uma explicação sobre a organização 

desta dissertação. O segundo capítulo contém a fundamentação teórica, iniciando 

com uma cronologia sobre os principais modelos de desenvolvimento de software, 

para depois introduzir as várias definições de DevOps encontradas na literatura. Em 

seguida, é apresentada a história do movimento DevOps e, na sequência, são 

listados os pilares desta nova abordagem de desenvolvimento de software. Por fim, 

as principais práticas da perspectiva DevOps são detalhadas, bem como algumas 

técnicas utilizadas pelas empresas para viabilizar a sua implementação.  

O terceiro capítulo expõe o percurso percorrido, descrevendo a escolha da 

metodologia de pesquisa, a forma como deve ser estruturado um estudo de caso e 

as etapas que devem ser seguidas para implementá-lo com sucesso. Na sequência, 

são apresentadas as unidades de análise e explicados os parâmetros que limitam 

esta pesquisa. Depois, explica-se a forma como foi construída a plataforma teórica, 

base para a identificação dos constructos e das proposições deste estudo de caso. 

São também descritas as técnicas utilizadas na coleta de dados e listados os 
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critérios que foram usados para garantir a qualidade da pesquisa. Em seguida, 

aborda-se com detalhe o protocolo do estudo de caso, que norteia todo o trabalho 

de campo, além do processo percorrido para obter a aprovação junto ao comitê de 

ética em pesquisa da PUC-SP. Seguem uma explicação sobre como foi conduzido o 

piloto do estudo de caso, bem como as estratégias e técnicas que foram utilizadas 

para garantir uma análise adequada dos dados coletados. Por fim, descreve-se o 

modelo elaborado para avaliar a maturidade DevOps de determinada equipe ou 

departamento da empresa, esclarecendo quanto à sua confecção e orientando sobre 

a melhor forma para aplicá-lo. 

O quarto capítulo descreve como foi feito o estudo de caso, detalhando a 

pesquisa de campo realizada nas empresas. Inicialmente, é abordado o piloto deste 

estudo, que serviu como base para a criação do modelo de avaliação da maturidade 

DevOps. Em seguida, são descritos os procedimentos que foram usados nas duas 

empresas pesquisadas, sendo que, para cada caso, inclusive o piloto, é feita uma 

contextualização inicial do departamento, seguida de uma explicação sobre como foi 

conduzido o trabalho de campo. A abordagem DevOps é descrita para cada unidade 

de análise, por meio de um detalhamento quanto à maneira como cada uma das 

práticas, listadas na teoria, foi implementada e quais ferramentas são utilizadas em 

cada um dos casos avaliados. 

O quinto capítulo faz uma análise comparativa dos casos estudados e discute 

os resultados da aplicação do modelo de avaliação da maturidade DevOps, em cada 

unidade de análise, bem como as técnicas DevOps utilizadas. Em seguida, são 

abordadas as proposições e questões da pesquisa, definindo se foram confirmadas, 

total ou parcialmente, ou mesmo rejeitadas. Já o sexto capítulo conclui o trabalho, 

resumindo o resultado da pesquisa, comentando sobre suas limitações e apontando 

propostas para novos estudos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

Este capítulo apresenta uma revisão da literatura, utilizada como 

fundamentação para descrever as práticas DevOps que foram usadas durante a 

pesquisa, bem como os principais fatores que norteiam a sua implementação. A 

revisão da literatura permite não apenas determinar as questões mais significativas 

sobre um tópico, mas também obter maior precisão na formulação das questões da 

pesquisa, além de ser fundamental para a definição dos seus constructos: 
Os pesquisadores iniciantes podem pensar que a finalidade de uma revisão 
de literatura seja determinar as respostas sobre o que é conhecido sobre 
um tópico; em contraste, os pesquisadores experientes revisam a pesquisa 
prévia para desenvolver questões mais perspicazes e reveladoras sobre o 
mesmo tópico. (YIN, 2015, p. 15). 

 
2.1 MODELOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

 

O ciclo de vida do desenvolvimento do software é normalmente composto de 

fases como planejamento, análise, design e implementação. Para normatizar estas 

etapas e estruturar o todo o processo, vários modelos foram criados, sendo que o 

desenvolvimento em cascata, ou waterfall, é o mais antigo deles, mas ainda é usado 

por várias organizações. 

 

2.1.1 Desenvolvimento de Software em Cascata 
 

Os modelos tradicionais de desenvolvimento de software são baseados em 

estágios sequenciais e lineares, conforme descreve Royce (1970, p. 330), 

compostos geralmente por definição de requisitos, análise e design do software, 

codificação, implementação, testes e operação. Além disso, cada etapa prevê ao 

seu término uma documentação detalhada, que deve ser aprovada para que seja 

possível dar início à etapa seguinte.  

Leffingwell (2007, p. 17) explica que o atual modelo de desenvolvimento de 

software em cascata é creditado a Winston Royce, por seu artigo de 1970, mas ele 

destaca que a visão original proposta acabou sendo mal interpretada, pois a ideia de 

Royce era descrever o modelo em cascata inicialmente, para depois concluir que o 
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melhor seria utilizar um desenvolvimento incremental e iterativo, sendo as fases em 

cascata usadas somente após uma fase de prototipação. No final, o que ficou 

globalmente aceito e vem sendo utilizado por anos foi mesmo o modelo em cascata: 

primeiramente, deve-se entender os requisitos; em seguida, deve-se desenhar um 

sistema que atenda a estes requisitos; por fim, deve-se integrar, testar e entregar o 

sistema para os seus usuários, como mostra a figura 1. O resultado, muitas vezes, 

acaba sendo um atraso na entrega, ou então um sistema que não atende 

plenamente às necessidades do cliente ou, pior ainda, estes dois problemas juntos. 

 
Figura 1 — Desenvolvimento de software no modelo em cascata 

 
  Fonte: Leffingwell (2007, p. 17) 

 

No modelo em cascata, a equipe de qualidade, formada por testadores e 

medida pela quantidade de erros encontrados no software, só dá início aos seus 

trabalhos após a equipe de desenvolvimento concluir as funcionalidades desejadas. 

A entrada do software em produção só acontece após a validação e aprovação 

formal da equipe de qualidade, quando entra cena a equipe de operações, que 

configura os ambientes operacionais e a infraestrutura necessária para manter o 

sistema em produção, mas que não participa da concepção do software, que foi 

previamente projetado, desenvolvido e testado por outras equipes. 
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2.1.2 Desenvolvimento Ágil de Software 
 

Em fevereiro de 2001, o encontro de 17 especialistas em “metodologias 

leves”, como eram chamadas as novas propostas de desenvolvimento que estavam 

surgindo, ficou conhecido como um dos marcos do movimento ágil e deu origem ao 

Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software, que baseia-se em 4 perspectivas:  
Através deste trabalho, passamos a valorizar: 

a) Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas;  
b) Software em funcionamento mais que documentação abrangente;  
c) Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos.  
d) Responder a mudanças mais que seguir um plano. 

Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens 
à esquerda. (BECK et al, 2001, grifo do autor). 

Como explica Silberbauer (2015, p. 4), o desenvolvimento ágil é uma tentativa 

de tornar o processo mais simples e efetivo, por meio de uma abordagem iterativa e 

reconhecendo que processos e ferramentas ajudam, mas que o software é feito por 

pessoas, trabalhando juntas. Outro ponto que se opõe ao modelo cascata é dar 

menor foco na documentação e mais importância ao software em funcionamento, 

pois de nada adianta uma especificação detalhada e profunda, se o produto final não 

atende às necessidades do usuário. Todos sabem que os contratos são importantes, 

mas o mais importante é uma maior colaboração com o cliente, durante todo o 

processo de desenvolvimento, como uma forma mais interessante de entregar valor. 

No modelo cascata, o recomendado era planejar tudo com antecedência, tentando 

pensar em cada funcionalidade antes de iniciar o desenvolvimento; a proposta ágil 

valoriza justamente a habilidade de conseguir mudar rapidamente, em resposta a 

novas descobertas pois, em um modelo colaborativo com o cliente, novos fatos 

aparecem durante o processo de criação do software, pois as necessidades do 

negócio e as suas prioridades mudam rapidamente. 

Além das 4 perspectivas genéricas, o Manifesto Ágil publicou também 12 

princípios, que foram baseados nos fundamentos das metodologias ágeis de 

desenvolvimento, como Scrum e Kanban, por exemplo. 
Nós seguimos estes princípios: nossa maior prioridade é satisfazer o cliente, 
através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado. 
Mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no 
desenvolvimento. Processos ágeis tiram vantagem das mudanças, visando 
vantagem competitiva para o cliente. Entregar frequentemente software 
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funcionando, de poucas semanas a poucos meses, com preferência à 
menor escala de tempo. Pessoas de negócio e desenvolvedores devem 
trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. Construa projetos em 
torno de indivíduos motivados, dê a eles o ambiente e o suporte necessário 
e confie neles para fazer o trabalho. O método mais eficiente e eficaz de 
transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é 
através de conversa face a face. Software funcionando é a medida primária 
de progresso. Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. 
Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de 
manter um ritmo constante indefinidamente. Contínua atenção à excelência 
técnica e bom design aumenta a agilidade. Simplicidade (a arte de 
maximizar a quantidade de trabalho não realizado) é essencial. As melhores 
arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto-organizáveis. 
Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e 
então refina e ajusta seu comportamento de acordo. (BECK et al, 2001). 

Hamunen (2016, p. 13) resume os principais problemas do modelo cascata de 

desenvolvimento de software e as soluções que foram implementadas por meio das 

metodologias ágeis, que podem ser vistos no quadro 1: 

 
Quadro   1 — Problemas do modelo waterfall e a solução via metodologia ágil 

Problema com o modelo waterfall Solução com o desenvolvimento ágil 

O software é planejado da mesma forma como 
se faz um edifício; alterar planos mais tarde é 
muito caro ou impossível 

O software é desenvolvido em pequenas 
iterações e em cooperação com o cliente durante 
todo o projeto 

Os projetos têm um acordo fixo quanto ao preço 
e aos requisitos; negociações são lentas e 
baseadas em suposições  

O acordo feito no início do projeto diz respeito a 
uma lista priorizada de requisitos, não ao produto 
final. 

O software é desenvolvido em estágios e o teste 
começa após o desenvolvimento estar "pronto". 

O software é desenvolvido em iterações 
pequenas, cujo conteúdo pode ser alterado antes 
que uma iteração comece. 

Pouca visibilidade quanto ao processo de 
desenvolvimento 

O cliente vê o status real do projeto em intervalos 
regulares. 

O modelo de desenvolvimento não é preparado 
para receber alterações durante o processo 

As alterações são bem-vindas e são priorizadas 
como partes das futuras iterações. 

O sistema só é testado no final da fase de 
execução, quando fazer alterações é mais caro. 
Algumas das correções necessárias podem até 
ser impossíveis de implementar. 

A funcionalidade do sistema já está testada 
durante a fase de execução para garantir que os 
requisitos selecionados para uma iteração 
possam ser feitos do início ao fim durante a 
iteração. 

Fonte: Hamunen (2016, p. 13, tradução nossa)  
 

Para Hüttermann (2012, p. 6), a partir destes novos contextos de agilidade, a 

equipe de desenvolvimento, que trabalhava de forma isolada, passou a ficar mais 



 

 

 

 

 

29 

próxima do time de testes, dos gerentes de projeto e demais membros da equipe, de 

forma a conseguir desenvolver o software mais rapidamente. Isto permitiu uma 

maior confiança não apenas internamente ao time, mas também com a equipe de 

negócios, pois uma das principais vantagens da adoção de metodologias ágeis é 

que pessoas do negócio devem trabalhar em conjunto com os desenvolvedores, 

com reuniões diárias de times pequenos e multifuncionais, e com usuários e clientes 

mais satisfeitos, devido à entrega muito mais frequente de software e de valor.  

Em contrapartida, o time de operações permaneceu isolado, responsável por 

manter a estabilidade e a performance do sistema, usando práticas ITIL, conjunto de 

processos para a gestão de TI, que são aplicados na infraestrutura e nos serviços. 

Conforme Steinberg et al (2011, p. 4), o ITIL Service Operations define que a equipe 

de operações de TI é responsável por coordenar e executar as atividades e 

processos necessários para entregar e gerenciar serviços em níveis acordados para 

usuários de negócios e clientes, bem como fazer o gerenciamento contínuo da 

tecnologia utilizada para fornecer e prestar serviços de TI. Em outras palavras, 

operações faz uma série de atividades diárias com o objetivo de manter a TI da 

empresa funcionando de forma adequada. 

Segundo Hüttermann (2012, p. 23), o time de operações é responsável pela 

disponibilidade do software em produção e seu sucesso é geralmente avaliado com 

métricas ou níveis de serviço, que calculam o tempo de funcionamento do servidor, 

a disponibilidade do software, segurança, capacidade do ambiente e tempos de 

resposta. Humble e Molesky (2011, p. 6) afirmam que a divisão entre os times de 

desenvolvimento e de operações tornou-se um sério entrave para as empresas, não 

apenas na capacidade de levar rapidamente novas funcionalidades ao mercado, 

mas também, ironicamente, na competência da TI para manter os sistemas e 

serviços estáveis, disponíveis e com boa qualidade. Um dos motivos para este tipo 

de problema é que o time de operações normalmente é medido pela estabilidade do 

sistema, o que faz com que eles tentem restringir as implantações em produção, 

para não sofrer com a instabilidade causada por releases de software. Enquanto 

isso, o time de desenvolvimento é avaliado pela sua capacidade de desenvolver 

novas funcionalidades e entregá-las rapidamente, para atender às demandas dos 

clientes ou do negócio da empresa. 
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O uso cada vez mais frequente de metodologias ágeis trouxe uma eficiência 

bem maior para as empresas, principalmente no que diz respeito ao time de 

desenvolvimento, bem como no seu melhor alinhamento com o time de negócios. 

Entretanto, como explica Hüttermann (2012, p. 23), estas mudanças geraram uma 

demanda muito maior para o time de operações que, mesmo levando-se em conta o 

novo contexto das metodologias ágeis, continuou trabalhando de forma isolada, 

apenas recebendo o resultado do trabalho (builds), fazendo a integração e o envio 

para produção. Com isso, o software era desenvolvido e testado rapidamente, mas 

não era possível implantá-lo com a velocidade e confiabilidade necessárias, o que 

fez com que o time de operações se tornasse um gargalo no processo como um 

todo. 

Hüttermann (2012, p. 17, tradução nossa) diz que “operações essencialmente 

acompanha e contribui para a ‘última milha’ no processo de entrega. Na abordagem 

clássica, eles nem sempre são envolvidos no trabalho de programadores, testadores 

e QA, mas obtêm o resultado final do seu trabalho.” Ele conclui afirmando que este 

tipo de abordagem geralmente leva a barreiras organizacionais e culturais, como por 

exemplo: 

a) times independentes: cada equipe irá defender as suas próprias 

posições e interesses; 

b) ausência de uma linguagem comum: ao invés de usar um único idioma, 

que permita o mesmo entendimento a todos do projeto, inclusive ao 

usuário final, cada time acaba criando sua própria linguagem, o que 

leva a confusões e dificulta a comunicação entre os times e com o 

próprio cliente; 

c) receio: há uma desconfiança quanto ao trabalho do outro time, além 

temor em perder o poder, o que faz com que as equipes interpretem 

metas comuns como algo arriscado. 

 
2.2 DEFINIÇÃO DE DEVOPS 

 

Tentando sanar estes problemas, surge o movimento DevOps que, segundo 

Humble e Farley (2010, p. 28, tradução nossa), é focado em “em incentivar uma 
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maior colaboração entre todos os envolvidos na entrega do software, a fim de 

implementar aplicações relevantes de forma mais rápida e confiável.” 
Os esforços ágeis geralmente terminam na fase de transição do 
desenvolvimento para operações. A entrega de software (isto é, práticas 
lean para enviar o software para produção e torná-lo disponível para os 
usuários finais) é coberta por DevOps, que fornece padrões para fomentar a 
colaboração entre as partes envolvidas no projeto e utiliza processos, bem 
como ferramentas, para agilizar o a entrega do software e reduzir o tempo 
total de duração do ciclo. (HÜTTERMANN, 2012, p. 8, tradução nossa). 

Para Erich, Amrit e Daneva (2014, p. 1), que fizeram uma revisão sistemática 

da literatura sobre DevOps, há relativamente pouca pesquisa acadêmica disponível 

sobre este tema. Além disso, eles verificaram que não há uma definição precisa de 

DevOps, nem um processo específico a ser seguido, ou seja, não há uma solução 

única que sirva para todas as empresas. Portanto, eles definiram DevOps como uma 

abordagem conceitual para suportar o desenvolvimento e a operação de sistemas 

de informação. 

Jabbari et al (2016, p. 8) fizeram um mapeamento sistemático com o objetivo 

de caracterizar DevOps e extrair uma definição da literatura sobre este termo 

chegando na seguinte conclusão: 
DevOps é uma metodologia de desenvolvimento que visa reduzir as 
diferenças entre Desenvolvimento e Operações, enfatizando comunicação e 
colaboração, integração contínua, garantia de qualidade e entrega com 
implantação automatizada, utilizando um conjunto de práticas de 
implantação. (JABBARI et al, 2016, p. 8, tradução nossa). 

Por meio de uma revisão multivocal da literatura que, além de pesquisa 

acadêmica, inclui também fontes não publicadas, França, Jerônimo Junior e 

Travassos (2016, p. 56, tradução nossa) buscaram definir DevOps e concluíram pela 

não utilização dos termos metodologia ou método, uma vez que não existe uma 

abordagem sistemática quanto à sua condução nas organizações: 
DevOps é um neologismo que representa um movimento de profissionais de 
tecnologia da informação e comunicação, que aborda uma atitude diferente 
com relação à entrega de software por meio da colaboração entre as 
funções de desenvolvimento e operações de sistemas, com base em um 
conjunto de princípios e práticas, tais como cultura, automação, 
quantificação e compartilhamento. 

Para Braga (2015, p. 90), que fez um mapeamento sistemático da literatura 

disponível sobre este tema, ainda não é possível afirmar que DevOps seja uma 

metodologia ou algo prescritivo, como ITIL ou CMMI, por exemplo, pois ainda é 

usado caso a caso, existindo diferentes manifestações quanto à sua definição e aos 
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padrões de utilização, por mais que várias organizações já declarem que adotam 

práticas DevOps. 

Penners e Dyck (2015), em sua pesquisa, analisaram várias definições sobre 

DevOps e também discordam das propostas que definem DevOps como sendo uma 

metodologia de desenvolvimento de software, pois não há uma relação de 

procedimentos ou técnicas para sua implementação, como já existe para Scrum, por 

exemplo. Além disso, eles afirmam que muitas definições carecem do aspecto 

cultural, por isso propõem que: 
DevOps é uma perspectiva, uma forma de pensar, que incentiva a 
colaboração interfuncional entre equipes — especialmente desenvolvimento 
e operações de TI — em uma organização de desenvolvimento de software, 
a fim de operar sistemas flexíveis e acelerar a entrega de mudanças. 
(PENNERS; DYCK, 2015, p. 52, tradução nossa). 

Para Humble e Molesky (2011, p. 7), DevOps consiste em um alinhamento de 

incentivos de todos os envolvidos com a entrega do software. Além disso, uma de 

suas premissas fundamentais é que o atingimento mútuo de implantações confiáveis 

e frequentes, e de um ambiente de produção estável, não é um jogo de vencedores 

e vencidos, mas sim uma proposta ganha-ganha. 

Sharma e Coyne (2015, p. 1, tradução nossa) propuseram uma definição 

bastante abrangente:  
DevOps é uma abordagem baseada em princípios ágeis e lean em que os 
representantes de negócios e os departamentos de desenvolvimento, 
operações e controle de qualidade colaboram para fornecer software de 
forma contínua, permitindo que a empresa aproveite mais rapidamente as 
oportunidades de mercado e reduza o tempo necessário para contemplar o 
feedback dos clientes. 

 

2.3 A HISTÓRIA DE DEVOPS 

 

Várias referências colocam Patrick Debois como figura central do movimento 

DevOps pois, mesmo antes de surgir este termo, ainda em 2008, como conta Braga 

(2015, p. 24), ele publicou um artigo na Agile Conference, no Canadá, intitulado 

Agile infrastructure and operations: how Infra-gile are you?, que demonstrava como 

a infraestrutura poderia responder de forma ágil às mudanças, da mesma forma que 

as metodologias de desenvolvimento ágil de software já conseguiam endereçar as 
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constantes adaptações exigidas pelo negócio para conseguir atender às demandas 

do mercado. 

Uma descrição detalhada sobre como começou o movimento DevOps pode 

ser vista no vídeo de Edwards (2012, p. 1), que destaca a criação da Agile Systems 

Administration, pelo próprio Patrick Debois, juntamente com Andrew Shafer, logo 

após a Agile Conference de 2008, para discutir sobre metodologias ágeis aplicáveis 

à infraestrutura, ou seja, como o time de operações poderia trabalhar de forma mais 

ágil, para poder acompanhar as conquistas já obtidas pelo time de desenvolvimento. 

Braga (2015, p. 24), além de Edwards (2012, p. 1) e Penners e Dyck (2015, p. 

50), consideram que um divisor de águas que impulsionou o movimento DevOps foi 

uma conferência dada por John Allspaw e Paul Hammond no evento Velocity 2009, 

na Califórnia, sob o título 10+ deploys per day: dev and ops cooperation at Flickr. 

Disponível em vídeo, é realmente interessante, pois quem assiste não consegue 

acreditar que a fala de Allspaw e Hammond (2009, p. 1) foi feita em 2009, tão atuais 

que são as suas colocações sobre o estudo de caso da empresa Flickr, explicando 

como eles conseguiram chegar à colaboração entre as equipes de desenvolvimento 

e operações, o que permitia a entrega de software com velocidade e qualidade, 

atendendo à dinâmica do seu mercado, que exigia mudanças a todo o tempo. 

Segundo Hüttermann (2012, p. 5) e Edwards (2012, p. 1), o nome DevOps foi 

cunhado em outubro de 2009 por Patrick Debois, organizador da DevOpsDays, na 

Bélgica, a primeira de uma série de conferências que ajudaram a disseminar este 

novo termo. No final, a palavra Days foi retirada, permanecendo finalmente o termo 

DevOps, que vingou de forma rápida e passou a ser utilizado globalmente. É curioso 

destacar que a quinta edição da DevOpsDays aconteceu justamente em São Paulo, 

em dezembro de 2010, sob o lema DevOps goes samba! 

 
2.4 PILARES DEVOPS 

 

DevOps é uma proposta que traz várias vantagens quando comparada com 

os processos tradicionais de desenvolvimento de software, mas certamente 

apresenta vários desafios, pois é muito ampla e, segundo Hüttermann (2012, p. 4), 

envolve vários aspectos, como mudança de cultura na empresa, automação (para 
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que seja possível obter um rápido feedback), medição (principalmente no que diz 

respeito a incentivos que atendam conjuntamente às equipes de desenvolvimento e 

operações) e compartilhamento de ideias, processos e ferramentas. 

Para Reddy (2014, p. 3), como as competências DevOps levam os princípios 

lean para toda a cadeia de fornecimento de software, é possível obter um aumento 

de produtividade devido ao rápido ciclo de feedback do cliente, colaboração e 

medições unificadas em toda a empresa, além de redução de custos devido a 

menos duplicação e retrabalhos. 

Sharma e Coyne (2015, p. 15) explicam que, embora o nome DevOps possa 

levar ao entendimento de que se trata apenas de competências relativas a 

desenvolvimento e operações, na verdade a perspectiva deste movimento requer a 

participação de todas as partes envolvidas no processo, incluindo a equipe de 

negócios, o time de segurança, parceiros e fornecedores, pois a exclusão de 

qualquer uma das partes interessadas pode levar a uma implementação incompleta 

de DevOps. 

Alguns autores compartilham da mesma opinião sobre os pilares que formam 

a perspectiva DevOps: Hüttermann (2012, p. 27) afirma que a essência de DevOps é 

baseada em valores e metas compartilhados, processos, ferramentas e 
avaliação/métricas. Para Sharma e Coyne (2015, p. 15), a implementação de 

qualquer nova competência vai sempre requerer um plano que abranja pessoas, 
processos e tecnologia, principalmente no âmbito empresarial, onde existem 

várias partes interessadas. Spafford e Haight (2014, p.1) propõem o conceito 

DevOps fundamentado em quatro pilares: ter pessoas certas e a cultura adequada, 

melhorar continuamente os processos, alavancar a tecnologia/automação para 

quebrar barreiras e empenhar-se para obter informação/métricas precisas para 

otimizar a retroalimentação de toda a estrutura. 

 

2.4.1 Pessoas 
 

Segundo Spafford e Haight (2014, p.1), a dimensão mais importante para 

DevOps está relacionada a pessoas e tem a ver com a mudança de cultura da 

empresa, que necessita rever o papel da TI, o que muitas vezes acaba levando a 
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uma reavaliação da sua estrutura organizacional e a uma maior valorização de 

profissionais que conheçam várias áreas, como desenvolvimento, teste e operações. 

Zhu, Bass e Champlin-Scharff (2016, p. 33) conceituam DevOps como uma 

revolução tecnológica, que impacta processos, produtos, estrutura organizacional e 

práticas de negócios, sendo que a adoção desta nova abordagem e a natureza 

inovadora das mudanças podem levar a TI e a área de negócios a um estado de 

estresse.  

Para Hüttermann (2012, p. 27), DevOps tem grande foco em aspectos 

interpessoais, baseados em cooperação e confiança, sendo essencial um 

alinhamento quanto aos incentivos entre os times de trabalho, bem como o 

compartilhamento de processos e ferramentas. Os times devem ser multifuncionais, 

sendo que todos devem ter um conhecimento básico quanto ao trabalho dos demais, 

de modo que leve a uma abordagem colaborativa para a solução dos problemas da 

empresa. 

Sharma e Coyne (2015, p. 17) são ainda mais enfáticos e conceituam 

DevOps como um movimento cultural, que tem tudo a ver com pessoas, sendo que 

de nada adianta a empresa possuir ferramentas de automação e processos 

eficientes, se não dispuser de uma cultura baseada em um alto grau de colaboração 

e foco no negócio, ao invés de objetivos departamentais. 

Com o intuito de mudar a cultura da empresa, que é normalmente baseada 

em silos departamentais, Humble e Molesky (2011, p. 7) propõem que o time de 

operações seja envolvido no design, desenvolvimento e implantação dos sistemas, 

participando de reuniões de planejamento e demonstrações do projeto, para que 

possam compartilhar seus conhecimentos e pontos de vista o mais cedo possível no 

processo. Da mesma forma, os desenvolvedores também participariam das reuniões 

do time de operações e devem estar disponíveis nas análises de causa raiz dos 

incidentes e ajudar na sua resolução. Em suma, o time inteiro deve ser responsável 

por todo o ciclo de vida da aplicação. 

Conforme Wilsenach (2015 apud HAMUNEN, 2016, p. 27), é possível obter 

uma melhor performance quando o time possui autonomia para tomar suas próprias 

decisões, sem ter que passar por processos burocráticos de gerenciamento de 

mudanças, muito comum em grandes empresas que utilizam práticas ITIL. O modelo 
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de times autônomos promove maior confiança e leva a uma nova abordagem para o 

gerenciamento de risco, pois as ferramentas DevOps facilitam as mudanças, uma 

vez que integram as várias fases do processo e permitem um controle de versões 

que traz mais transparência e é perfeitamente auditável. 

 

2.4.2 Processos 
 

Para Spafford e Haight (2014, p.1), a revisão dos processos é um item 

fundamental, visando a sua simplificação e redução para uma quantidade mínima, 

que permita a validação das atividades, sem contudo limitar a agilidade, pois o ideal 

é que seja implementada apenas uma quantidade de processos suficientes para 

permitir a consistência como um todo, mas sem demasiada rigidez, para evitar que 

eles dificultem a habilidade da empresa de mover-se rapidamente, em resposta às 

necessidades dos usuários. Além disso, os processos não são estáticos, devendo 

ser sempre revistos e melhorados, por meio da análise de métricas do negócio e de 

feedbacks constantes. 

Segundo Hüttermann (2012, p. 28), os times de desenvolvimento e operações 

devem compartilhar dos mesmos processos de entrega de aplicações, de ponta a 

ponta, para poder atender às necessidades dos usuários com rapidez e qualidade. 

Além disso, ele recomenda a utilização dos processos provenientes de metodologias 

ágeis, como Scrum e Kanban, além do alinhamento das responsabilidades do time 

com foco nos entregáveis e não nos papéis individuais. 

Sharma e Coyne (2015, p. 19, tradução nossa) afirmam que é possível 

estender o conceito de DevOps com sendo um “processo de negócio: uma coleção 

de atividades ou tarefas que produz um resultado específico (serviço ou produto) 

para os clientes.” Eles explicam que as abordagens tradicionais de gerenciamento 

de mudanças costumam focar nos defeitos ou nos pedidos de mudança, o que não 

permite um gerenciamento integrado de todo o ciclo de vida do produto. Quando o 

conceito DevOps é implementado, todas as partes envolvidas podem visualizar e 

colaborar com as mudanças no software, durante o seu ciclo de desenvolvimento e 

implementação. 
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2.4.3 Tecnologia 
 

Segundo Spafford e Haight (2014, p.1), a atualização da tecnologia visa 

permitir maior automação, o que leva a uma nova forma de trabalhar, pois ela ajuda 

a reduzir as oportunidades de introdução manual de erros, além de acelerar a 

descoberta de falhas, o que permite um refinamento contínuo do processo. A 

automação permite estabelecer uma fidelidade entre ambientes e processos, o que 

reduz as variações entre as instâncias, além de agilizar a descoberta de defeitos e o 

feedback corretivo. 

Para Hüttermann (2012, p. 30), a automação é um pilar essencial de DevOps, 

pois ela garante que o software seja criado, testado e revisado sempre da mesma 

forma, evitando que defeitos sejam introduzidos por intermédio de erro humano. 

Além disso, ela propicia uma entrega rápida e com qualidade, bem como feedbacks 

mais frequentes e antecipados. Ela deixa o processo transparente para todo o time e 

a sua característica de repetitividade permite fácil medição, para que seja possível 

implementar melhorias.  

Sharma e Coyne (2015, p. 15) resumem dizendo que a tecnologia possibilita 

que as pessoas deleguem tarefas rotineiras para a automação, o que lhes permite 

focar em trabalhos mais criativos e com valor agregado. Um conjunto de ferramentas 

padronizado torna o processo mais eficiente, replicável e escalável. 

Humble e Molesky (2011, p. 7) afirmam que a automação dos processos de 

build, implantação e testes é um ponto decisivo para viabilizar curtos prazos de 

entrega e, consequentemente, feedbacks mais rápidos. Ou seja, DevOps permite 

justamente automatizar o pipeline de entrega do software, o que possibilita que cada 

mudança a ser feita em um sistema possa ser validada por meio de um processo 

totalmente automatizado e replicável. 

 

2.4.4 Informação 
 

Para Spafford e Haight (2014, p.1), a informação é um elemento fundamental 

para a realimentação de toda a estrutura, pois permite o estabelecimento de 

métricas, que visam avaliar se todo o trabalho está realmente trazendo ganhos em 
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termos de agilidade e, para confirmar se as iniciativas DevOps estão sendo boas 

para a empresa, é importante coletar métricas não apenas orientadas para a TI, mas 

também voltadas para o negócio. 

Segundo Liu, Li e Liu (2014, p. 48), o valor inicial da implementação de uma 

abordagem DevOps é rapidamente reconhecido por meio da integração do software, 

da automação contínua e da colaboração entre os times de trabalho. Entretanto, 

este sucesso inicial é apenas o primeiro passo nesta caminhada, pois é necessária 

uma monitoração contínua e a consequente otimização, para que seja possível 

alcançar um compromisso de longo prazo quanto à entrega de software rápida e 

eficaz.  

 

2.5 COMO DEVOPS FUNCIONA 

 

Para Sharma e Coyne (2015, p. 6), o movimento DevOps é composto de 

princípios, que continuam evoluindo com o passar do tempo, tanto que os diferentes 

provedores de soluções desenvolveram cada um as suas variantes, uma vez que 

seu uso ainda não é prescritivo nem há uma formalização quanto aos seus 

processos. Entretanto, há uma certa abordagem holística sobre DevOps que é 

geralmente compartilhada pela maioria das organizações, não importando o seu 

tamanho, formada dos seguintes princípios básicos: 

 

2.5.1 Desenvolvimento em Ambientes Semelhantes ao de Produção 
 

Este princípio prevê que a equipe de operações seja envolvida desde o início 

do ciclo de desenvolvimento do software, com o intuito de fornecer um ambiente o 

mais semelhante possível ao de produção, para que a aplicação possa ser 

desenvolvida e testada. O objetivo é permitir uma avaliação do seu comportamento, 

bem antes dela estar pronta para implantação, o que também traz vantagens para a 

equipe de operações, pois permite uma análise antecipada de como o ambiente vai 

se comportar, o que possibilita o seu ajuste de forma mais adequada. A figura 2 

mostra os ciclos do desenvolvimento, para reforçar que a participação do time de 

operações deve ocorrer o mais à esquerda possível. 
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Figura 2 — Operações participa desde o início do ciclo de desenvolvimento 

  Fonte: Sharma e Coyne (2015 apud BRAGA, 2015, p. 26) 
 
2.5.2 Pipeline de Implantação Automatizado 

 

Sharma e Coyne (2015, p. 7) explicam que a automação é essencial para 

possibilitar a implantação por meio de processos replicáveis e confiáveis. O pipeline 

de implantação consiste dos estágios pelos quais uma aplicação passa, desde o seu 

desenvolvimento até a entrada em produção, sendo que o seu nível de automação 

pode variar de uma empresa para outra, mas o ideal para DevOps é que ele seja o 

mais automatizado possível. 

Para Humble e Farley (2010, p. 4), o pipeline de implantação é, em resumo, 

uma implementação automatizada dos processos de build, implantação, teste e 

release. O seu funcionamento prevê que cada mudança feita na aplicação, seja no 

código fonte ou no ambiente, dispara a criação de uma nova instância no pipeline. 

Em seguida, é executada uma série de testes nos binários, de modo a validar se 

estão aptos a serem promovidos para produção. A confiança em um determinado 

release candidate aumenta conforme ele passa nos vários testes a que é submetido, 

sendo que DevOps considera justamente a combinação daquele código binário, 

configuração, ambiente e dados, de forma automatizada, o que permite: 
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a) deixar todas as partes do processo de build, implantação, teste e 

release visíveis para todas as partes envolvidas, o que facilita a 

colaboração; 

b) melhorar o feedback, permitindo que os problemas sejam identificados 

e resolvidos o mais cedo possível; 

c) executar a implantação e o release de qualquer versão do software 

para o ambiente desejado, por intermédio de um processo totalmente 

automatizado. 

Braga (2015, p. 27) explica as principais diferenças entre um pipeline comum 

e o modelo DevOps automatizado: a parte referente ao desenvolvimento é muito 

parecida, sendo que já ocorre colaboração na escrita dos códigos e já são utilizadas 

ferramentas de gerenciamento de configuração, testes unitários e IDE. A maioria das 

empresas possui um servidor de build centralizado, onde o código é compilado após 

o desenvolvimento. A abordagem DevOps se diferencia das metodologias ágeis 

tradicionais a partir deste estágio, pois possibilita o armazenamento de vários builds 

no repositório, de forma a facilitar implantações para fins distintos, como testes 

funcional, de volume ou de performance. Além disso, no modelo tradicional é comum 

que um candidato a release seja atrasado ao máximo, de forma a garantir que ele 

esteja funcionando perfeitamente, o que normalmente requer um tempo maior e 

pode levar a aumento nos custos. No caso do pipeline de implantação DevOps, cada 

check-in já pode ser um potencial candidato a release, o que é viabilizado pela 

automatização do pipeline, que também possibilita que sejam feitas implantações 

para vários ambientes, de forma muito similar à produção, tendo sempre o controle 

da versão a ser implantada. 

Humble e Farley (2010, p. 5) concluem que, quanto mais se utiliza esta nova 

proposta, as implantações tendem a ficar totalmente automatizadas, sendo que a 

única coisa a ser feita para implantar um software para desenvolvimento, teste ou 

mesmo produção é escolher a versão e o ambiente e apertar o botão de implantar, 

pois o processo automatizado se encarrega de todo o restante. Isto também leva a 

uma grande redução no risco, pois possibilita muitos ensaios de várias combinações 

bem semelhantes ao ambiente final de produção. A figura 3 mostra os estágios de 

um pipeline de implantação DevOps. 
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Figura 3 — Pipeline de implantação automatizado 

 
 

Fonte: Sharma e Coyne (2015, p. 26) 
 
2.5.3 Monitoração da Qualidade e Feedback dos Usuários 

 

Sharma e Coyne (2015, p. 8) dizem que é comum as empresas monitorarem 

as suas aplicações que estão em produção mas, no contexto DevOps, o ideal é que 

a monitoração ocorra desde o início do ciclo de vida do software, por meio de testes 

automatizados e mais frequentes, que avaliam as características funcionais e não-

funcionais da aplicação. Com isso, é possível detectar antecipadamente eventuais 

problemas operacionais e de qualidade, sendo que o ideal é que as métricas sejam 

apresentadas em um formato que permita o seu entendimento por todas as partes 

interessadas, inclusive a equipe de negócios da empresa. Já quanto ao feedback, 

eles argumentam que um dos principais objetivos da abordagem DevOps é permitir 

que as empresas executem mais rapidamente as mudanças nas suas aplicações e, 

para tanto, é fundamental coletar feedback o mais cedo possível. A recomendação é 

dispor de canais de comunicação de fácil acesso, para que as partes envolvidas 

possam vê-los e tomar as ações necessárias, em resposta aos feedbacks recebidos. 

Hamunen (2016, p. 13) resume os principais problemas do modelo ágil de 

desenvolvimento de software e as soluções que foram implementadas por meio das 

abordagens DevOps, que podem ser vistos no quadro 2: 
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Quadro   2 — Problemas com o desenvolvimento ágil e a solução DevOps 

Problema com o desenvolvimento ágil Solução com DevOps 

A entrega de novas funcionalidades para o 
cliente é frequentemente postergada 

São usadas ferramentas que possibilitam testar e 
fazer o release de novas funcionalidades, logo 
que finalizadas 

Componentes de software concluídos podem 
não ser compatíveis entre si 

Automação de testes e interfaces possibilitam 
quebrar o desenvolvimento em partes 
independentes e compatíveis 

A qualidade do produto não é devidamente 
validada antes do release 

Práticas e ferramentas DevOps permitem 
automatizar o controle de qualidade, reduzindo a 
necessidade de trabalhos manuais repetitivos 

A implantação de novas funcionalidades podem 
quebrar as já existentes 

A qualidade das funcionalidades existentes é 
assegurada rápida e automaticamente, após 
cada mudança 

Metas de orçamento e prazos de entrega são 
perdidos 

Práticas e ferramentas DevOps permitem maior 
transparência e previsibilidade 

As equipes de desenvolvimento e de operações 
não trabalham de forma colaborativa 

 

As equipes de desenvolvimento e de operações 
concordam conjuntamente quanto às 
responsabilidades e as suas metas são 
unificadas 

Fonte: Hamunen (2016, p. 24, tradução nossa)  
 

Para Jabbari et al (2016, p. 8, tradução nossa), “o que DevOps agrega ao 

desenvolvimento ágil de software é a ênfase na automatização da análise das 

aplicações, monitorando continuamente a performance do sistema e apresentando 

os resultados em painéis de controle automatizados.” 

Para Humble e Farley (2010, p. 137), o feedback é o coração do processo de 

entrega de software e a recomendação é tê-lo em ciclos curtos e dar visibilidade aos 

resultados. Deve-se medir continuamente e o importante é conseguir avaliar se o 

processo de entrega do software, como um todo, está com algum problema. Para 

tanto, a melhor métrica é o tempo de ciclo, que pode ser avaliado pela quantidade 

de horas ou dias para fazer o release de uma determinada funcionalidade para os 

usuários, contados desde o momento em que se decidiu que ela precisaria ser 

implementada. Trata-se de uma medição complexa, pois abrange várias partes do 

processo (análise, desenvolvimento e release), mas é a que traz melhor cobertura. 
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2.6 PRÁTICAS DEVOPS 

 

Um dos objetivos do mapeamento sistemático feito por Jabbari et al (2016, p. 

6) foi justamente identificar e classificar as práticas associadas com a perspectiva 

DevOps. Eles selecionaram 15 artigos que abordam especificamente as atividades 

executadas no contexto deste tema e as categorizaram de acordo com as áreas 

fundamentais do conhecimento, propostas no Swebok (Software Engineering Body 

of Knowledge). 

Sharma e Coyne (2015, p. 9), por sua vez, propuseram uma arquitetura de 

referência para DevOps, explicando que ela provê, por meio dos seus componentes, 

um modelo de solução baseado em um conjunto recomendado de práticas, que 

permitem a criação de uma plataforma DevOps, conforme descrito na figura 4. 

 
Figura 4 — Arquitetura de referência DevOps 

 

Fonte: Sharma e Coyne (2015, p. 10) 
 

A proposta dessa arquitetura de referência é seguir um fluxo constante de 

planejamento, que consiste em estabelecer metas de negócios e ajustá-las com 

base no feedback dos usuários; desenvolvimento e testes, onde está incluso o 
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controle de qualidade do processo; implantação, que contém as práticas que 

viabilizam a criação do pipeline de entrega do software; e operação, que permite 

monitorar a performance das aplicações e obter o feedback dos usuários, de forma a 

possibilitar uma rápida reação por parte do negócio, que pode inclusive mudar os 

seus planos, caso necessário. 

O detalhamento da arquitetura de referência aborda as seguintes práticas 

DevOps: planejamento contínuo, integração contínua, testes contínuos, entrega 

contínua, monitoração contínua e feedback contínuo do usuário. A seguir, é feita 

uma descrição de cada uma delas, com a inclusão da infraestrutura como código, 

que foi uma prática descrita por Virmani (2015, p. 79), que também lista as 

anteriormente citadas, acrescentando ser fundamental que todo o provisionamento 

do ambiente seja tratado como código, mantido em um repositório, da mesma forma 

que se faz com o software. 

  

2.6.1 Planejamento Contínuo 
 

Optou-se por adotar a nomenclatura genérica de planejamento contínuo, 

proposta por Jabbari et al (2016, p. 6), ao passo que Sharma e Coyne (2015, p. 10) 

são mais específicos ao chamar de planejamento de negócios contínuo, de forma 

a enfatizar que o estabelecimento de metas, bem como o seu constante ajuste, são 

decorrentes da necessidade de responder de forma ágil aos feedbacks dos clientes, 

que são recebidos no decorrer do desenvolvimento do software.  

Em uma proposta tradicional de desenvolvimento, a informação necessária 

para definir a estratégia correta, bem como um eventual replanejamento, se 

necessário, são fragmentados e inconsistentes, devido à baixa taxa de automação e 

padronização dos processos, pois “muitas vezes, o feedback correto não é recebido 

com antecedência suficiente para atingir o nível adequado de qualidade, que 

realmente leve a uma entrega de valor.” (SHARMA; COYNE, 2015, p. 11, tradução 

nossa). Alguns times chegam a considerar o planejamento como uma ação invasiva 

de camadas gerenciais, que só atrasam o seu trabalho, ao invés de perceber que é 

justamente esta prática que permite agregar valor, com agilidade, para o negócio da 

empresa. 
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2.6.2 Integração Contínua 
 

Sharma e Coyne (2015, p. 12) chamam esta prática de desenvolvimento 
colaborativo, cujo objetivo é possibilitar que os desenvolvedores consigam 

incorporar o seu trabalho ao dos demais membros da equipe, de modo frequente, o 

que permite um apontamento dos eventuais riscos de integração, tanto técnicos 

quanto relacionados ao cronograma, o mais cedo possível no decorrer do processo. 

Optou-se por utilizar a nomenclatura integração contínua, por ser mais conhecida e 

utilizada pelos demais autores, sendo que a figura 5 ilustra os componentes deste 

processo. 

 
Figura 5 — Componentes de um sistema de integração contínua 

 

Fonte: Duvall, Matias e Glover (2007, p. 5) 
 

Duvall, Matias e Glover (2007, p. 29) elencam várias vantagens na utilização 

da integração contínua: 

a) redução do risco pois, ao integrar várias vezes ao dia, os defeitos 

podem ser descobertos logo no seu surgimento e não nas fases mais 

adiantadas do processo; 
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b) redução dos processos manuais repetitivos, o que libera as pessoas 

para fazerem trabalhos mais nobres; 

c) o software pode ser implantado a qualquer momento, um dos principais 

pré-requisitos para o uso do pipeline de implantação automatizado; 

d) melhor visibilidade do projeto, pois proporciona informações recentes 

sobre a o status dos builds e métricas de qualidade; 

e) a equipe de desenvolvimento ganha mais confiança no software, pois o 

time sabe que os testes são executados a cada build e que o resultado 

é um produto funcional. 

Como explicam Humble e Farley (2010, p. 55), nas metodologias tradicionais, 

a integração é normalmente adiada até as fases finais do desenvolvimento do 

software, o que leva a longos ciclos para que seja possível concluir o processo de 

merge, de forma a ter a aplicação disponível para os testes de aceitação. Muitas 

vezes, o software é considerado como não funcional até que a etapa de testes o 

considere como adequado ao propósito, o que leva a uma certa imprevisibilidade 

quanto ao tempo que será necessário para concluir esta atividade. Na integração 

contínua, a cada mudança no software, toda a aplicação é compilada, um conjunto 

extenso de testes automatizados é executado e, caso ocorra alguma falha nos 

processos de teste ou compilação, o time de desenvolvimento é acionado para 

revolver o problema imediatamente, o que permite detectar erros de forma muito 

mais rápida. 

Humble e Farley (2010, p. 82) concluem que a implementação de integração 

contínua equivale a uma mudança de paradigma para a equipe de desenvolvimento, 

mas requer, ao mesmo tempo, que o time tenha bastante disciplina para trabalhar de 

forma colaborativa. Outra grande vantagem é que ela obriga que duas importantes 

práticas sejam rigorosamente seguidas: um bom gerenciamento de configuração e a 

criação e manutenção de um processo automatizado para build e testes. 

 

2.6.3 Testes Contínuos 
  

Sharma e Coyne (2015, p. 12) explicam que testes contínuos significam 

testar o quanto antes e continuamente, durante o ciclo de vida do desenvolvimento, 
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o que leva a uma redução nos custos e nos tempos de testes, bem como a uma 

melhor qualidade do software. Esta prática é viabilizada pela utilização de técnicas 

como testes automatizados e virtualização do serviço, que significa a capacidade de 

simular o ambiente de produção, para que os testes sejam feitos da forma mais real 

possível. 

Para Roche (2013, p. 43), a nova abordagem da cultura DevOps introduziu o 

conceito de simulação de testes e release, por meio de uma análise programática de 

possíveis cenários, ou seja, via automatização de uma variedade de caminhos que o 

usuário poderia encontrar ou, ainda mais importante, focar primeiro naqueles que 

são os mais prováveis de serem acessados pelos clientes finais, pois os problemas 

encontrados nos caminhos críticos devem ter uma severidade maior que os demais. 

Segundo Humble e Farley (2010, p. 83), a prática de testes é uma atividade 

multifuncional, que envolve toda a equipe e deve ser feita continuamente, desde o 

início do projeto, ou seja, em uma situação ideal, os testes deveriam ser escritos 

antes mesmo que os desenvolvedores comecem a trabalhar nas funcionalidades 

que ao final serão testadas. Eles retratam uma especificação do comportamento do 

sistema, o que significa que, quando passam com sucesso, os requisitos solicitados 

pelos usuários foram implementados completamente e da forma correta. É 

importante destacar que o objetivo não é apenas testar os aspectos funcionais do 

sistema, pois vários outros não funcionais podem ser igualmente avaliados por meio 

de testes automatizados, como capacidade e segurança, por exemplo. O ideal é 

adotar estas práticas o quanto antes no ciclo de vida do projeto, pois isto facilita a 

sua aceitação e correta implementação. 

 Para Duvall, Matias e Glover (2007, p. 15), não existe integração contínua 

sem a implementação de testes contínuos e automatizados, pois é por meio deles 

que os desenvolvedores e demais partes envolvidas no projeto têm confiança nas 

mudanças feitas no software. 

 

2.6.4 Entrega Contínua 
 

Segundo Sharma e Coyne (2015, p. 13), o objetivo da entrega contínua é 

permitir que novas funcionalidades do software sejam disponibilizadas para os 
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clientes e usuários o mais rapidamente possível. Trata-se da prática que deu origem 

ao movimento DevOps, pois ela eleva a integração contínua a um patamar superior, 

possibilitando a criação do pipeline de implantação automatizado. Ou seja, a maioria 

das ferramentas e processos que formam o cerne da abordagem DevOps existem 

para viabilizar a integração contínua, o release contínuo e a implantação contínua. 

Para Humble e Farley (2010, prefácio), esta prática possibilita que o time de 

desenvolvimento consiga entregar o software em produção de forma confiável, 

previsível e com baixo nível de riscos. Esta abordagem é alcançada por meio de um 

aumento no feedback e na colaboração entre os times de desenvolvimento e 

operações, responsáveis pela entrega de novas aplicações ou pela modificação 

daquelas já existentes. Em suma, busca-se basicamente reduzir ao mínimo possível 

o tempo entre fazer alguma alteração no software e conseguir implementá-la, 

garantindo que os problemas sejam identificados o mais cedo possível, quando são 

mais fáceis de serem corrigidos. O fator essencial para viabilizar a entrega contínua 

é a automação, pois ela permite efetuar as mudanças entre os estágios de criação, 

implantação, testes e release, pressionando-se apenas um botão. 

Hüttermann (2012, p. 112) afirma que “fazer o release de um aplicativo para o 

seu ambiente final é sempre uma questão de sincronização entre o próprio software, 

a infraestrutura e as pessoas.” Ele define o termo release como sendo o ato de 

tornar disponíveis para o usuário final quaisquer mudanças na aplicação. Os pré-

requisitos para que ocorra um release são: integrar o trabalho das equipes, compilar, 

fazer o link, empacotar e implantar o software. A automatização dos releases reduz 

o risco inerente a este processo e permite que se tenha repetitividade e um feedback 

mais rápido dos usuários. Para tanto, as etapas mais importantes devem ser feitas 

por intermédio de uma cadeia de ferramentas, sendo que o gerenciamento da 

infraestrutura e a configuração dos aplicativos de acordo com cada ambiente 

específico são fundamentais para que tudo ocorra adequadamente.  

Humble e Molesky (2011, p. 11) afirmam que, em um nível mais avançado de 

maturidade, a entrega contínua significa que é possível fazer o release do software 

sob demanda e com baixíssimo risco técnico; as implantações podem ser feitas de 

forma regular, o que leva as equipes a um ritmo de trabalho mais constante, com 

menos stress e hora extra, pois a TI passa a esperar pelos demais setores da 
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empresa, não o contrário, que é o mais comum. Ao final, o risco comercial é 

substancialmente reduzido, pois as decisões passam a ser baseadas em software 

que já está funcionando e não em hipóteses, o que leva a uma maior integração da 

TI com a área de negócios da empresa. 

 

2.6.5 Monitoração Contínua 
 

Sharma e Coyne (2015, p. 14) explicam que a monitoração contínua provê 

dados e métricas referentes às aplicações, nos vários estágios do seu ciclo de 

desenvolvimento, o que permite que as partes envolvidas possam reagir, de forma a 

melhorar ou mesmo modificar as funcionalidades que estão sendo trabalhadas ou 

até mesmo os planos de negócios a elas atrelados. 

Segundo Humble e Molesky (2011, p. 8), é fundamental o monitoramento de 

métricas de negócio de alto nível, por exemplo receitas ou transações de ponta a 

ponta, em uma determinada unidade de tempo. De modo mais operacional, o ideal é 

escolher cuidadosamente os indicadores de performance do processo de entrega de 

software, como o efeito dos releases na estabilidade do sistema. É importante que 

as métricas estejam disponíveis para todas as partes envolvidas na entrega do 

software, para que possam ter uma visão clara de como o time está progredindo e 

também para identificar eventuais gargalos no processo. 

Para Humble e Farley (2010, p. 139), avaliar o tempo referente ao ciclo de 

desenvolvimento do software é a principal métrica, mas existem outros indicadores, 

que podem alertar para eventuais problemas, como por exemplo o percentual de 

cobertura dos testes automatizados, o número de defeitos, o número de commits por 

dia para o sistema de controle de versão, o número de builds por dia, bem como a 

duração de cada um deles, além do tempo necessário para a execução dos testes 

automatizados. 

Gottesheim (2015, p. 3) aborda DevOps com foco em performance e, para 

tanto, afirma que é fundamental estabelecer um entendimento e uma linguagem 

comum entre os times de desenvolvimento, testes e operações a respeito das 

métricas que serão utilizadas, de modo a possibilitar que todas as partes envolvidas 

possam falar sobre performance da mesma forma, com base nos seguintes pontos: 
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a) criar uma prática de monitoração automática do desempenho, sendo 

que o time de desenvolvimento também precisa ter noção de como a 

aplicação se comporta sob alta carga em todos os ambientes; 

b) medir os indicadores-chave de desempenho desde as primeiras etapas 

do processo, durante toda a integração contínua; 

c) compartilhar as ferramentas e as métricas de performance com todas 

as parte envolvidas, não somente com a equipe de testes. 

Para Hernantes, Gallardo e Serrano (2015, p. 88), a virtualização e a 

computação em nuvem facilitaram bastante o provisionamento da infraestrutura 

mas, ao mesmo tempo, a quantidade de elementos a ser monitorada aumentou 

significativamente, pois as aplicações passaram a rodar em pontos geograficamente 

dispersos, em nuvens públicas ou privadas, ou até mesmo em uma combinação 

delas (nuvens híbridas), o que dificulta o seu gerenciamento. A escolha da 

ferramenta de monitoração da infraestrutura deve ser baseada nas funcionalidades 

necessárias para atender às necessidades do negócio, nos fatores relativos à 

implementação e manutenção desta ferramenta, de forma que atenda às 

expectativas e competências do time de TI e, claro, no seu custo de aquisição. 

Hamunen (2016, p. 28) também comenta sobre a monitoração das aplicações 

em produção, mas ressalta que, no modelo tradicional em cascata, a monitoração só 

é criada ao final do processo de desenvolvimento, feita basicamente pelo time de 

operações, de forma a garantir a estabilidade do software. Na perspectiva DevOps, 

contudo, o recomendado é justamente criar as funcionalidades de monitoração da 

aplicação em paralelo com o seu desenvolvimento, por meio de mecanismos que 

possam ser acionados automaticamente, o que proporciona uma melhor medição da 

sua estabilidade. 

 

2.6.6 Feedback Contínuo 
 

Para Sharma e Coyne (2015, p. 14), as novas tecnologias permitem que o 

comportamento dos clientes seja monitorado, enquanto ele utiliza uma determinada 

aplicação, o que possibilita que a equipe de negócios ou qualquer parte interessada 

possa tomar as ações adequadas para melhorar o software em questão. São os 
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feedbacks contínuos dos clientes, bem como a maneira como eles utilizam os 

aplicativos, que permitem que o time de operações possa melhorar o ambiente, ou 

que o time de desenvolvimento possa ajustar as funcionalidades do software, ou que 

a área de negócios possa rever os seus planos, se isto for necessário para melhorar 

a experiência dos seus clientes. 

Farroha e Farroha (2014, p. 289) afirmam que é necessária uma mudança 

cultural, de forma a incentivar a participação de todos os envolvidos no processo, 

inclusive do usuário ou área de negócios da empresa, pois isto permite um melhor 

gerenciamento das suas expectativas, além de viabilizar que as funcionalidades 

desenvolvidas sejam mesmo as que realmente importam para o cliente. O ideal é 

focar mais em trabalho em equipe e comunicação, ao invés de ferramentas e 

processos, por meio do envolvimento de todas as partes interessadas, de forma a 

garantir que a agilidade conquistada com a abordagem DevOps possa atender aos 

requisitos de negócios, mantendo os riscos em patamares adequados, já que foram 

avaliados por todos os envolvidos. 

 

2.6.7 Infraestrutura como Código 
 

Quando se utiliza uma infraestrutura dedicada, é preciso comprar servidores, 

armazenamento externo, redes locais e todos os demais itens necessários para 

disponibilizar o ambiente, o que muitas vezes pode levar semanas para acontecer. 

Segundo Hüttermann (2012, p. 136), a proposta de infraestrutura como código 

visa tratar a configuração dos ambientes da mesma maneira como o software é 

desenvolvido, ou seja, escolher a linguagem ou ferramenta adequada e começar a 

criar uma solução que atenda às necessidades, no formato de uma especificação 

executável, que possa ser aplicada aos sistemas de forma eficiente e repetitiva, o 

que traz agilidade para a equipe de operações.  

Para Sharma e Coyne (2015, p. 25), infraestrutura como código é uma das 

práticas mais importantes quando se pensa em DevOps, pois ela permite gerenciar 

a escalabilidade e a velocidade com que os ambientes precisam ser provisionados e 

configurados para permitir a entrega contínua de software. Isto é possível pela 

utilização de modernas ferramentas de gerenciamento e implantação dos ambientes, 
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que permitem a sua criação, modificação e reutilização de forma extremamente 

rápida, o que acelera o pipeline de implantação das aplicações. 

Humble e Farley (2010, p. 278) propõem uma abordagem holística para o 

gerenciamento de toda a infraestrutura, baseada nos princípios de que o estado 

desejado de uma determinada infraestrutura deve ser especificado por intermédio de 

configurações que tenham controle de versão, sendo que, a qualquer momento, 

deve ser possível saber o estado atual da infraestrutura, pelo uso de instrumentação 

e monitoração. Além disso, a infraestrutura deve ser autonômica, ou seja, deve ser 

capaz de corrigir-se automaticamente para o estado desejado. 

Para Humble e Molesky (2011, p. 8), o provisionamento e gerenciamento da 

infraestrutura é viabilizado por meio de ferramentas de automação, sendo que todas 

as configurações e os passos necessários para recriar o ambiente são armazenados 

em um único local, o que facilita em muito a sua eventual recomposição, quando 

necessário. Spinellis (2012, p. 87) cita que estas ferramentas são um dos principais 

facilitadores da abordagem DevOps e funcionam por intermédio de regras, que 

especificam como o setup do ambiente deve ser feito, ou seja, os scripts que 

gerenciam a configuração são compostos essencialmente de comandos, da mesma 

forma que se escreve o software, e por isso o nome infraestrutura como código. Ele 

também comenta que esta prática facilita muito a colaboração, pois ter os ambientes 

sob controle de versão permite trabalhar em branches, ou seja, de forma ramificada, 

bem como fazer o merge, ou combinação, de funcionalidades, marcar implantações 

como estáveis e ter o histórico documentado das mudanças feitas na infraestrutura. 

 

2.7 TÉCNICAS UTILIZADAS EM DEVOPS 

 

Esta seção apresenta algumas técnicas da abordagem DevOps, que visam 

proporcionar redução de riscos, maior disponibilidade do ambiente, além de mais 

estabilidade para as aplicações. Algumas delas já foram vistas na seção 2.5, por 

exemplo, pipeline de implantação automatizado e desenvolvimento em ambientes 

semelhantes ao de produção; já o provisionamento automático da infraestrutura foi 

comentado na seção 2.6.7, portanto seguem algumas outras, que ainda não foram 

abordadas. 
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2.7.1 Canary Release 
 

Esta técnica consiste em disponibilizar uma nova versão da aplicação para 

um subconjunto dos servidores de produção pois, desta forma, pode-se descobrir 

problemas, sem impactar a maioria dos usuários, o que reduz significativamente o 

risco deste release. Ao disponibilizar apenas para um pequeno conjunto de usuários, 

é possível obter algum feedback antes da implantação completa da nova versão em 

produção, como é demonstrado na figura 6. O nome dessa técnica é uma alusão ao 

ato de soltar canários nas minas de carvão, pois são mais suscetíveis aos gases 

tóxicos que os humanos e, em caso de algum perigo, funcionam como sentinelas, 

que dão um alerta para os mineradores. (HUMBLE; FARLEY, 2010, p. 263). 

 
Figura 6 — Canary release 

 

Fonte: Humble e Farley (2010, p. 263) 
 

Hüttermann (2012, p. 47) explica que, neste caso, a nova implementação é 

feita de forma incremental, roteada para um grupo específico de usuários, por 

exemplo, somente para os funcionários da empresa. Se tudo foi bem, pode-se 
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ampliar para mais usuários, visando uma nova rodada de avaliação, ou finalmente 

liberar para todos utilizarem. Braga (2015, p. 33) acrescenta que esta técnica é bem 

eficaz quando os usuários compõem uma base muito heterogênea, pois nestes 

casos os testes automatizados do pipeline de implantação não conseguem ter a 

abrangência suficiente para atingir os vários ambientes distintos. 

 

2.7.2 Blue-green Deployment 
 

Como explica Hüttermann (2012, p. 47), a implementação desta técnica 

requer que se tenha dois ambientes de produção o mais similares possível, sendo 

que apenas o verde está formalmente no ar. O outro ambiente, chamado de azul, é 

utilizado para realizar os testes finais do novo release, que será implantado em 

produção. Uma vez que todas as configurações foram realizadas e o novo ambiente 

está totalmente testado, basta fazer uma simples alteração no roteador, de modo a 

redirecionar todas a solicitações para o azul, que passa a ser o ambiente oficial de 

produção; a partir deste ponto, o verde pode ser usado como apoio para a 

preparação do próximo release. 

Humble e Farley (2010, p. 261) afirmam que esta é uma das técnicas mais 

poderosas para o gerenciamento de releases, pois os testes no ambiente azul em 

nada afetam o verde, que corresponde ao ambiente oficial de produção, como pode 

ser visto na figura 7.  

 
Figura 7 — Blue-green deployment 

 

 
Fonte: Humble e Farley (2010, p. 261) 
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Quando está tudo pronto, a troca pode ser feita em menos de um segundo, o 

que possibilita a implantação sem a necessidade de uma janela para retirar a 

produção do ar. Além disso, se acontecer algum problema, basta alterar o roteador 

de volta para o verde, para que se possa analisar o problema no azul, pois esta 

técnica possibilita uma maneira bem rápida para fazer rollback da aplicação, se 

necessário. 

 

2.7.3 Toggled Features 
 

Hüttermann (2012, p. 44) explica que esta técnica, chamada de alternância de 

funcionalidades, é implementada por meio de dispositivos que os desenvolvedores 

introduzem no software, que possibilitam ligar e desligar determinados recursos, pois 

a proposta é colocar o código completo em produção e usar controles, baseados em 

dados, para decidir qual funcionalidade será disponibilizada naquele determinado 

momento. Segundo Braga (2015, p. 33), esta técnica viabiliza maior estabilidade nas 

mudanças que são implantadas em produção, pois permite que combinações de 

funcionalidades sejam testadas, de forma gradual e contínua. Desta forma, pode-se 

modificar o comportamento do sistema, sem que seja necessário alterar o código. 
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3 METODOLOGIA 
 

Este capítulo apresenta a metodologia que foi utilizada na pesquisa, bem 

como o planejamento para o seu desenvolvimento, descrevendo sua escolha, frente 

às possíveis alternativas, tendo como base a questão central da pesquisa, além das 

demais questões dela derivadas. O formato de apresentação deste capítulo, 

escolhido pelo pesquisador de modo a facilitar o seu entendimento, é baseado no 

seguinte processo: antes de cada exposição sobre o que foi feito neste trabalho, faz-

se primeiro uma explanação referente à teoria existente sobre aquele tópico. Desta 

forma, é possível fazer sempre um paralelo entre as recomendações acadêmicas e 

o caminho que foi seguido em campo. 

 

3.1 ESCOLHA DA METODOLOGIA DE PESQUISA  

 

Miguel (2007, p. 220) afirma que uma abordagem metodológica adequada 

compreende dois níveis distintos de abrangência e profundidade: 

a) nível estratégico: corresponde à escolha da abordagem metodológica 

mais adequada para endereçar a pesquisa, pois existe uma grande 

diversidade de opções, mas cada método possui as suas premissas e 

restrições, que devem ser levadas em consideração, sendo que os 

direcionadores mais importantes são a questão da pesquisa e os 

objetivos dela derivados, fatores determinantes na escolha da 

metodologia de pesquisa que atenderá à problemática estudada. Este 

ponto é endereçado nesta seção 3.1 do trabalho; 

b) nível operacional: corresponde às decisões relativas aos 

procedimentos de condução da pesquisa, ou seja, quais serão os 

métodos e as técnicas para coleta de dados, além do planejamento 

detalhado para a realização da investigação científica proposta pelo 

pesquisador, pontos abordados a partir da seção 3.2 deste trabalho. 

Começando pelo nível estratégico, toma-se como base Marconi e Lakatos 

(2013, p. 48), Gil (2010, p. 29) e Yin (2015, p. 12), de modo a avaliar a utilização 

neste trabalho das seguintes abordagens metodológicas de pesquisa: 
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a) pesquisa bibliográfica: baseada em material publicado, como artigos, 

livros, dissertações, teses e anais de eventos científicos; é feita 

geralmente em bases de dados ou bibliotecas; 

b) pesquisa documental ou análise de arquivos: pode valer-se de toda 

sorte de documentos, como relatórios, jornais de empresas, boletins, 

relatórios ou qualquer material interno a uma organização; é 

justamente a natureza da fonte que distingue a pesquisa documental 

da bibliográfica; 

c) pesquisa experimental ou experimento: determina um objeto de estudo, 

seleciona as variáveis capazes de influenciá-lo e define as formas de 

controle e de observação dos efeitos que as variáveis produzem no 

objeto; 

d) levantamento (survey): a partir de um instrumento de coleta de dados, 

solicita-se informações a um grupo significativo de pessoas acerca do 

problema estudado para, por intermédio de análise quantitativa, chegar 

a conclusões sobre os dados coletados; 

e) estudo de caso: visa uma análise exaustiva de um ou poucos objetos 

(casos), de forma a conhecê-los detalhadamente; 

f) pesquisa-ação e/ou pesquisa-participante: caracterizam-se pela 

interação entre os pesquisadores e as pessoas envolvidas na situação 

investigada; 

g) pesquisa histórica: visa o tratamento do passado “morto”, ou seja, 

quando não existem pessoas vivas para relatar o que ocorreu ou não é 

possível fazer observações diretas sobre os eventos estudados. 

Segundo Yin (2015, p. 9), existem três condições que definem bem quando 

utilizar cada método de pesquisa: 
a) o tipo de questão de pesquisa proposto; 
b) a extensão do controle que um pesquisador tem sobre os eventos 

comportamentais reais; 
c) o grau de enfoque sobre eventos contemporâneos em oposição aos 

eventos totalmente históricos.  

 Miguel et al (2012, p. 62) afirmam que, usualmente, escolhe-se apenas um 

método de pesquisa, mas isto não é necessariamente uma regra, pois é possível 

escolher mais de um método de pesquisa em um mesmo trabalho. Yin (2015, p. 15) 
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ratifica dizendo que “você também pode usar métodos múltiplos em qualquer estudo 

determinado (por exemplo, um levantamento em um estudo de caso ou um estudo 

de caso em um levantamento).” Miguel et al (2012, p. 52) ressaltam que outro ponto 

que deve ser avaliado na escolha da metodologia de pesquisa é a sua abordagem, 

que pode ser quantitativa, indicada para pesquisas em que as variáveis podem ser 

medidas, ou qualitativa, que visa observar o ambiente onde ocorre o problema e 

obter informações a partir da perspectiva do indivíduo que está sendo estudado. 

  Como pode ser visto no quadro 3, Yin (2015, p. 17) faz uma comparação 

entre cinco métodos, tendo como base estas três condições por ele citadas: um 

experimento separa deliberadamente o fenômeno do seu contexto, que passa a ser 

controlado em laboratório e representado por poucas variáveis; os levantamentos, 

por sua vez, têm uma capacidade mais restrita de investigar o contexto, pois 

trabalham com um número limitado de variáveis. A análise de arquivos é focada em 

questões que não começam com a palavra “como”. Já a pesquisa histórica pode até 

tratar da interligação entre o fenômeno e o seu contexto, porém baseia-se apenas 

em eventos não contemporâneos. 

 
 Quadro   3 — Comparação entre diferentes métodos de pesquisa 

 
Método 

Tipo de questão de 
pesquisa proposto 

Exige controle dos 
eventos 

comportamentais? 

Enfoca eventos 
contemporâneos? 

Experimento Como? 
Por quê? Sim Sim 

Levantamento Quem? O quê?, 
Onde? Quantos? Não Sim 

Análise de arquivos Quem? O quê?, 
Onde? Quantos? Não Sim/Não 

Pesquisa histórica Como? 
Por quê? Não Não 

Estudo de caso Como? 
Por quê? Não Sim 

 Fonte: Yin (2015, p. 10) 
 

Tento em vista a questão central da pesquisa: como as empresas que 
buscam utilizar práticas DevOps podem se reorganizar para atender às 
demandas da era digital na velocidade adequada, sem perder os controles que 
a TI empresarial requer? e levando-se em conta todos os pontos apresentados, 

pode-se concluir que o Estudo de Caso é o método preferido quando “uma questão 
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‘como’ ou ‘por que’ está sendo feita sobre um conjunto de eventos contemporâneos, 

algo que o pesquisador tem pouco ou nenhum controle.” (YIN, 2015, p. 15). 
A sua principal vantagem, conforme Gil (2009, p. 15-18), é que ele permite 

investigar um caso em profundidade, enfatizando o contexto em que ocorrem os 

fenômenos e considerando o inter-relacionamento entre as partes que compõem o 

caso, o que garante a sua unidade, pois ele é considerado como um todo. Além 

disso, é um método mais flexível, pois permite que o pesquisador fique livre para 

definir os procedimentos a serem adotados na coleta de dados. Desta forma, 

possibilita investigar o caso pelo “lado de dentro”, pois favorece a compreensão do 

fenômeno da perspectiva dos membros das organizações, o que leva a uma melhor 

compreensão dos seus processos de mudança. Em suma, os estudos de caso 

possibilitam a investigação em áreas inacessíveis a outros procedimentos como, por 

exemplo, fenômenos que não podem ser investigados em laboratório, ou contextos 

complexos, que não podem ser analisados usando levantamentos. A sua grande 

vantagem é justamente permitir a construção e a rejeição de teorias e de hipóteses, 

pois como são ricos em informações, podem contribuir para insights que dificilmente 

seriam obtidos por outros meios. 

Para Martins (2008, prefácio), “mediante um mergulho profundo e exaustivo 

em um objeto delimitado – problema da pesquisa – o Estudo de Caso possibilita a 

penetração na realidade social, não conseguida plenamente pela avaliação 

quantitativa.”  

Yin (2015, p. 17-18) propõe uma definição de estudo de caso dividida em 

duas partes: com base no seu escopo e nas suas características. A primeira parte 

(escopo) permite a sua distinção dos demais métodos: 
O estudo de caso é uma investigação empírica que:  

a) investiga um fenômeno contemporâneo (o “caso”) em profundidade e 
em seu contexto de mundo real, especialmente quando; 

b) os limites entre o fenômeno e o contexto puderem não ser claramente 
evidentes. (YIN, 2015, p. 17). 

A segunda parte (características) torna-se necessária porque o fenômeno e o 

contexto nem sempre podem ser claramente distinguíveis no mundo real, portanto: 
A investigação do estudo de caso: 

a) enfrenta a situação tecnicamente diferenciada em que existirão muito 
mais variáveis de interesse do que pontos de dados e, como 
resultado;  

b) conta com múltiplas fontes de evidência, com os dados precisando 
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convergir de maneira triangular e, como outro resultado; 
c) beneficia-se do desenvolvimento anterior das proposições teóricas 

para orientar a coleta e a análise de dados. (YIN, 2010, p. 18). 

Miguel et al (2012, p. 144) acrescentam outras características do estudo de 

caso, que ratificam este método como sendo o adequado para este trabalho: 

a) presença usual do pesquisador; 

b) tamanho pequeno da amostra; 

c) os constructos não são predefinidos; 

d) a causalidade é central na análise; 

e) necessita construir teoria; 

f) necessita de entendimento do processo de decisão.  

Segundo Gil (2009, p. 49-50) e Yin (2015, p. 244), os estudos de caso podem 

ser classificados em quatro tipos: 

a) exploratórios: objetivam identificar questões a serem usadas em uma 

pesquisa subsequente, ou seja, o pesquisador não almeja obter uma 

resposta definitiva para a questão da pesquisa. A proposta é obter uma 

visão mais acurada sobre o problema, para que posteriormente possa 

ser realizada uma pesquisa mais profunda; 

b) descritivos: visam descrever um fenômeno em seu contexto de mundo 

real, de formas diversas e sob pontos de vista diferentes, geralmente 

com o intuito de fornecer respostas a perguntas do tipo “o quê?” e 

“como?”, procurando identificar as múltiplas manifestações deste 

fenômeno; 

c) explicativos: procuram explicar por que uma determinada condição 

ocorreu ou não, para entender as razões de um problema, procurando 

respostas para perguntas do tipo “por quê?”, buscando estabelecer 

uma relação causal entre eventos, de modo a explicar como e por que 

o evento x levou ao evento y;  

d) avaliativos: podem conter tanto descrição quanto explicação, mas o 

seu objetivo final é proporcionar informações para embasar um 

julgamento, sendo muito utilizados em pesquisas de avaliação. Buscam 

esclarecer significados, simplificando os dados para os leitores e 
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gerando conhecimento tático, sempre visando um julgamento ao final, 

que é a última etapa do processo de avaliação. 

No caso deste trabalho, o mais adequado é o estudo de caso descritivo, 

pois a questão da pesquisa começa com a palavra “como” e busca-se descrever de 

forma ampla e em profundidade um determinado fenômeno, a fim de comprovar se a 

teoria, que foi composta a partir da revisão da literatura, está correta e se há lacunas 

que possam levar a recomendações para melhoria dos processos utilizados. 

 

3.2 ESTRUTURAÇÃO E ETAPAS DO ESTUDO DE CASO 

  

Uma vez percorrido o nível estratégico, como foi visto na seção anterior, que 

levou à escolha do estudo de caso como a abordagem de pesquisa desejada, o 

próximo passo é focar no nível operacional, que detalha os procedimentos para a 

sua condução, de modo a garantir o devido rigor metodológico: 
Pesquisas não-quantitativas exigem que sejam seguidos os mesmos 
passos das quantitativas, com a diferença de que a natureza interna desses 
passos difere de um tipo de pesquisa para outra. Embora não exista um 
padrão paradigmático a que as pesquisas não-quantitativas se ajustem, elas 
também dependem da observação, da coleta de dados, da análise dos 
dados coletados e de sua interpretação. Sem isso, a pesquisa fica sem 
chão, flutuando no ar. (SANTAELLA, 2001, p. 186). 

De acordo com Yin (2015, p. 2; 28; 74; 106; 136; 180) um estudo de caso é 

composto das seguintes etapas: 

a) planejamento: tem início a partir da questão da pesquisa, de forma a 

possibilitar a escolha do estudo de caso como a melhor abordagem 

metodológica a ser utilizada; 

b) design: definir a unidade de análise e os prováveis casos para estudo, 

desenvolver a teoria e determinar os constructos e as proposições;  

c) preparação: criar o protocolo, obter aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa e realizar o estudo de caso piloto; 

d) coleta: definir as fontes de evidência, triangular a partir de diferentes 

fontes, manter um encadeamento de evidências e utilizar um banco de 

dados para organizar a coleta; 

e) análise: avaliar e exibir os dados de diferentes formas, observar 

padrões e possíveis insights, desenvolver uma estratégia analítica; 
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f) compartilhamento: definir o público, compor os materiais textuais e 

visuais antecipadamente, apresentar evidências para que o leitor possa 

chegar a suas próprias conclusões e revisar o texto final do trabalho. 

Miguel (2007, p. 221) desenvolveu uma proposta de conteúdo e sequência 

para a condução de um estudo de caso, que é composta de etapas bem delimitadas, 

de forma a estruturar o trabalho do pesquisador, conforme figura 8. Este trabalho 

baseia-se em ambas as recomendações, de forma a extrair delas uma sequência 

lógica de procedimentos que facilite a condução do processo de pesquisa. 

 
Figura 8 — Condução do estudo de caso  

 
Fonte: Miguel (2007, p. 221) 
 

3.3 UNIDADES DE ANÁLISE E PARÂMETROS DA PESQUISA 

 

A Unidade de Análise é a definição do que será pesquisado: o “caso” em 

estudo. Como regra geral, ela está relacionada com a maneira como foi definida a 

questão inicial da pesquisa e também com a literatura prévia revisada pelo 

pesquisador. Ela deve ser algo concreto como, por exemplo, um indivíduo ou a 

dinâmica de um determinado grupo de pessoas, uma organização ou um 
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departamento específico da empresa. Dois passos devem ser considerados, sendo 

que o primeiro é a definição do caso: 
O caso desejado deve ser algum fenômeno da vida real que tenha alguma 
manifestação concreta. O caso não pode ser simplesmente uma abstração, 
como uma reinvindicação, um argumento ou mesmo uma hipótese. [...] Para 
justificar a realização da pesquisa de estudo de caso, você deve dar um 
passo adiante. Deve definir um “caso” específico da vida real para ser 
uma manifestação concreta da abstração. (YIN, 2015, p. 36, grifo nosso). 

Uma vez estabelecida a unidade de análise, o segundo passo é a 

delimitação do caso, ou seja, deixar bem claro o que não faz parte dele, especificar 

os limites de tempo estimados para o seu começo e fim, porque, conforme Yin 

(2015, p. 36), “delimitar o caso dessa maneira ajudará a determinar o escopo de sua 

coleta de dados e, particularmente, como irá distinguir os dados sobre o sujeito do 

seu estudo de caso (o ‘fenômeno’) dos dados externos ao caso (o ‘contexto’).” 

Para Martins (2008, p. 69), um projeto de Estudo de Caso deve contemplar 

parâmetros, que são definidos como premissas e contingências que auxiliam a 

orientação e o direcionamento do estudo, dando um norte à investigação, de forma a 

evitar a pretensão de se “pesquisar tudo” sobre o caso em questão. Cada parâmetro 

irá estabelecer limites práticos, impostos pelas próprias condições do fenômeno em 

estudo, visando a exequibilidade do projeto.  

As unidades de análise deste estudo são departamentos de empresas 
que estão adotando a perspectiva DevOps para viabilizar uma maior agilidade 
no atendimento das necessidades dos seus usuários. A seleção dos possíveis 

candidatos foi feita com base em consulta a colegas de trabalho do pesquisador, 

que atuam com foco em agilidade, de forma a identificar empresas que se 

enquadrassem neste critério. Além disso, de forma a delimitar o caso, foi 

estabelecido o seguinte parâmetro: apenas a área de TI da empresa será objeto 
deste estudo, portanto a área de negócios não será alvo da pesquisa de campo. 

A unidade de análise também é utilizada para definir a classificação do estudo 

de caso como único, quando possui apenas uma unidade de análise, ou múltiplo, 

quando possui mais de uma. Este trabalho pode ser classificado como um estudo 
de caso múltiplo, pois contém três unidades de análise distintas: uma referente ao 

piloto, que foi executado por completo e pode ser usado para fins de comparação, e 

mais duas referentes às duas empresas pesquisadas. 
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Yin (2015, p. 60) recomenda que seja utilizada lógica de replicação para 

selecionar os casos em um estudo de casos múltiplos. Este conceito estabelece qual 

a relação entre os diversos casos do estudo, sendo dividido em dois tipos: 

a) replicação literal (ou direta): quando a seleção dos casos é feita com 

a previsão de que eles produzirão descobertas semelhantes; 

b) replicação teórica: quando a seleção dos casos é propositalmente 

feita com a previsão de que eles terão descobertas contrastantes.  

A escolha das unidades de análise deste trabalho seguiu uma lógica de 

replicação baseada no critério de replicação literal, ou seja, buscou-se unidades de 

análise que produzissem descobertas semelhantes. 

  

3.4 CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA TEÓRICA 

  

Quando o estudo de caso é escolhido como método de pesquisa, é altamente 

recomendado o desenvolvimento de uma teoria, antes de dar início a qualquer 

coleta de dados. Yin (2015, p. 39, grifo nosso) afirma com convicção: 
Os estudantes [...] pensam erroneamente que, tendo selecionado o método 
do estudo de caso, podem prosseguir de imediato para o trabalho de campo 
(por exemplo, precipitando-se para estabelecer seus “contatos de campo” 
tão rápido quanto possível). Nenhuma suposição poderia ser mais 
enganosa. Entre outras considerações, os contatos de campo relevantes 
dependem do entendimento – ou da teoria – do que está sendo estudado. 

Portanto, uma vez definidas as questões que orientam a pesquisa, deve-se 

efetuar uma revisão bibliográfica, com o intuito de construir a plataforma teórica que 

dará suporte ao caso que se pretende estudar, ainda na fase de projeto da pesquisa, 

que passa então a incorporar uma “teoria” sobre aquilo que está sendo estudado. 

Deixar de fazer esta etapa ou não dar a ela o foco adequado é um sério erro: 
Um grave defeito que se nota no desenvolvimento de diversos Estudos de 
Caso é a falta de uma plataforma teórica, que aponte o que investigar, 
como demonstrar as proposições do estudo e que oriente a abordagem e 
aproximação com o fenômeno propriamente dito. Nestas situações, 
observa-se que o pesquisador, equivocadamente, admite que os dados 
falam por si só, o que é um grande erro pois, desprovido de uma base 
teórica, um Estudo de Caso não passa de um relatório ingênuo sobre 
manifestações dos dados. (MARTINS, 2008, p. 18, grifo nosso). 

Yin (2012, p. 27, tradução nossa, grifo nosso) vai além e mostra vantagens 

adicionais advindas do suporte teórico:  
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Outros propósitos, possivelmente mais importantes para estudos de caso do 
que para outros tipos de pesquisa, são para ajudar no seguinte: a definição 
do "caso" a ser estudado; a identificação dos critérios de seleção e triagem 
dos potenciais candidatos para os casos; e a sugestão dos temas de 
interesse relevantes e, portanto, possíveis dados a recolher. A orientação 
advinda de conceitos teóricos preliminares pode tornar todas estas 
escolhas mais fácil, mesmo se mais tarde for necessário reposicionar o seu 
estudo de caso, com base em sua coleta de dados inicial. 

Gil (2009, p. 47) complementa que a revisão da literatura normalmente 

consome bastante tempo do pesquisador mas, sendo bem conduzida, facilita 

bastante as etapas seguintes do estudo, pois contribui para: 
a) centrar e refinar o problema;  
b) indicar o estágio atual de conhecimentos em relação ao tema;  
c) proporcionar o estabelecimento de um sistema conceitual coerente; 
d) identificar contribuições teóricas aplicáveis ao estudo; 
e) verificar os métodos de investigação utilizados por outros pesquisadores 

para investigar o tema; 
f) identificar possíveis resultados contraditórios na investigação prévia. 

Segundo Yin (2015, p. 42), existem vários tipos de teorias, como por exemplo 

a teoria individual, que versa sobre um comportamento ou personalidade; a teoria de 

grupo aborda o funcionamento familiar ou de equipes de trabalho, relações entre 

supervisores e funcionários ou qualquer tipo de rede interpessoal; a teoria social 

pode discorrer sobre o comportamento internacional, desenvolvimento urbano ou 

funções de mercado.  

No caso específico desta pesquisa, trata-se de teoria organizacional, pois 

discorre sobre estrutura, funções e processos em empresas. Ao fim do estudo, 

busca-se interpretar os dados justamente em relação a esta teoria inicialmente 

desenvolvida, com a finalidade não somente de comprová-la, mas também de 

aprimorá-la, por meio de uma experiência prática em campo. Desta forma, pode-se 

afirmar que este estudo não apenas baseia-se em uma plataforma teórica, mas 

também depende dela toda a sua estruturação, preparação e execução: 
Outra maneira de aumentar a contribuição potencial do seu estudo de caso 
é colocá-lo dentro de uma estrutura teórica convincente. Esta estrutura 
deve orientar a sua coleta de dados e também pode levar a formas 
importantes de generalização, a partir das constatações do estudo de caso. 
(YIN, 2004, p. 13, tradução nossa, grifo nosso). 

Em algumas situações, a relevância ou a natureza especial do seu estudo 
de caso pode depender completamente desta estrutura teórica. Nesta 
condição, os aspectos teóricos podem até mesmo direcionar a escolha do 
seu caso particular. (YIN, 2004, p. 25, tradução nossa, grifo nosso). 
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3.4.1 Generalização Analítica 

 
Esta mesma orientação teórica também se torna o principal veículo para a 

generalização dos resultados do estudo de caso, que é um tópico polêmico no meio 

acadêmico, pois muitos pesquisadores questionam a generalização a partir de 

descobertas de estudos de caso. O tipo mais conhecido e comumente utilizado nas 

pesquisas quantitativas é a generalização estatística onde, conforme explica Yin 

(2015, p. 43), “é feita uma inferência sobre uma população (universo), com base nos 

dados empíricos coletados de uma amostra deste universo.” Para os estudos de 

caso, o recomendado é utilizar a técnica de generalização analítica, uma vez que: 
Os estudos de caso, como os experimentos, são generalizáveis às 
proposições teóricas e não às populações ou aos universos. Nesse sentido, 
o estudo de caso, como o experimento, não representa uma “amostragem” 
e, ao realizar o estudo de caso, sua meta será expandir e generalizar 
teorias (generalização analítica) e não inferir probabilidades 
(generalização estatística). (YIN, 2015, p. 22, grifo nosso). 

O pesquisador, portanto, luta para generalizar um conjunto determinado de 

resultados a alguma teoria que seja mais ampla e, segundo Yin (2015, p. 72), “a 

generalização pode tomar a forma de uma lição aprendida, uma hipótese de trabalho 

ou outro princípio que se acredite aplicável a outras situações.” Da mesma forma, 

Martins (2008, p. 95) afirma que “buscam-se generalizações de um conjunto 

particular de resultados, ou seja, generalizações da teoria preliminar, proposições e 

eventuais teses apresentadas, discutidas e mostradas no estudo.” 

 

3.4.2 Como foi feita a Revisão da Literatura 
 

Como DevOps é um tema bastante específico, o primeiro passo na revisão da 

literatura foi pesquisar esta palavra nas bases de dados da Capes, Scielo e Google 

Acadêmico, no intuito de localizar eventuais revisões de literatura já realizadas sobre 

este tópico. Portanto, foi utilizado como critério de inclusão os artigos que visavam 

algum tipo de mapeamento ou revisão da literatura disponível. Apesar de ser um 

assunto relativamente recente, foram encontrados três artigos acadêmicos e uma 

dissertação de mestrado, todos com o intuito de pesquisar a literatura referente à 
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DevOps, cada um focando em um aspecto distinto e usando técnicas diversas para 

conduzir a sua revisão. 

Braga (2015), em sua dissertação de mestrado, fez um mapeamento 

sistemático da literatura disponível e traçou um panorama sobre o uso de práticas 

DevOps nas indústrias de software. Erich, Amrit e Daneva (2014) publicaram um 

artigo com um mapeamento sistemático da literatura sobre este tema, em busca da 

sua definição, e concluíram que, além de haver relativamente pouca pesquisa 

acadêmica disponível, não há uma solução única que possa ser prescrita para todas 

as empresas. Jabbari et al (2016) fizeram um mapeamento sistemático com o 

objetivo de caracterizar DevOps e extrair o seu conceito da literatura, bem como 

delinear as suas principais práticas, enquanto França, Jerônimo Junior e Travassos 

(2016) fizeram uma revisão multivocal da literatura sobre DevOps pois, nas suas 

pesquisas, também incluíram fontes não publicadas, de modo a definir este termo e 

conceituar as suas práticas. 

A partir dessas quatro revisões da literatura, foi possível identificar os artigos 

acadêmicos citados nas suas referências, para os quais buscou-se dar mais foco, já 

que DevOps é um tópico que, apesar de dispor de muitos trabalhos na indústria, 

ainda carece de uma pesquisa acadêmica mais detalhada. Uma vez separados os 

artigos acadêmicos, procurou-se aqueles que discorriam sobre práticas e técnicas 

DevOps, principalmente os que buscavam algum tipo de análise da sua maturidade 

nas empresas. 

 
3.5 DEFINIÇÃO DE CONSTRUCTOS 

 

O principal resultante da criação da plataforma teórica é a possibilidade de se 

estabelecer, a partir dela, os constructos da pesquisa:  
A partir da busca bibliográfica e revisão da literatura, é possível identificar 
lacunas onde a pesquisa pode ser justificada (em termos de relevância), 
bem como possibilita extrair os constructos (constructs: elemento extraído 
da literatura que representa um conceito a ser verificado, neste caso 
empiricamente). (MIGUEL, 2007, p. 221, grifo nosso). 

 Para explicar o conceito de constructo é preciso deixar claro o significado de 

definir, que segundo Martins (2008, p. 70) “consiste em determinar a extensão e a 

compreensão de um objeto ou abstração, enunciar, dentro de um limite demarcado, 
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os atributos essenciais e específicos do definido, tornando-o inconfundível.” Existem 

dois tipos de definição, conforme Kerlinger (1980 apud MARTINS, 2008, p. 70):  

a) nominal: define palavras com a utilização de outras palavras, da forma 

como é feito nos dicionários; 

b) operacional: busca medir uma variável e poder chegar a um 

significado concreto para ela. 

Martins (2008, p. 71) exemplifica: “uma definição operacional de lucro unitário 

de um produto pode ser dada pela diferença entre o preço unitário de venda e o 

preço unitário de compra”, o que permite medir, avaliar e comparar o lucro unitário 

de um produto, pois todos os envolvidos irão medir da mesma forma o item em 

questão. Isto posto, ele explica que constructos são definições operacionais que 

atribuem significado concreto ou empírico a um conceito (variável), especificando o 

que é necessário para medi-lo, de forma a remover ambiguidades, para que todos 

os envolvidos tenham o mesmo entendimento e possam medir da mesma forma o 

ponto em questão.  
Para explorar empiricamente um conceito teórico, o pesquisador precisa 
traduzir a assertiva genérica do conceito teórico em uma relação com o 
mundo real, fundamentado em variáveis e fenômenos observáveis e 
mensuráveis, ou seja, elaborar um constructo, ou construto, e 
operacionalizá-lo. (MARTINS, 2008, p. 71, grifo nosso). 

 
3.5.1 Constructos da Pesquisa 

 

Como resultado da construção do referencial teórico, descrito no capítulo 2, 

foram estabelecidos os constructos da pesquisa, que foram criados com base nas 

práticas DevOps identificadas e que, por sua vez, são fundamentadas nos pilares 

pessoas, processos, tecnologia e informação, conforme detalhado a seguir: 

a) pessoas e cultura (pilar de pessoas): 
— colaboração; 

— estratégia; 

b) planejamento contínuo (pilar de processos): 
— requisitos (PC); 

— planejamento (PC); 

— painel de controle (PC); 
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c) integração contínua (pilar de processos): 
— gerenciamento (IC); 

— colaboração (IC); 

— painel de controle (IC); 

d) testes contínuos (pilar de processos): 
— gerenciamento (TC); 

— automação (TC); 

— painel de controle (TC); 

e) entrega contínua (pilar de processos): 
— gerenciamento (EC); 

— automação (EC); 

— painel de controle (EC); 

f) infraestrutura como código (pilar de tecnologia): 
— gerenciamento (IcC); 

— automação (IcC); 

— painel de controle (IcC); 

g) monitoração contínua (pilar de informação): 
— gerenciamento (MC); 

— capacidade (MC); 

— performance (MC); 

h) feedback contínuo (pilar de informação): 
— feedback (FC); 

— otimização (FC). 

 
3.6 DEFINIÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

 

Para Martins (2008, p. 68), “proposições orientam corretamente o estudo, 

contribuindo para a objetividade do trabalho. Quanto mais proposições específicas 

um estudo contiver, mais ele permanece dentro de limites exequíveis.” É como se 

fossem respostas prévias para as questões do estudo, como ele afirma: 
As proposições, no contexto de um Estudo de Caso, refletem explicações 
teóricas formuladas a partir de algum conhecimento do caso e reflexões do 
pesquisador. As proposições (teses) podem ser entendidas como uma 
teoria preliminar, criada pelo autor, que buscará, ao longo do trabalho, 
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defender e demonstrar. Ou seja, a explicitação de uma teoria acerca do 
caso, anterior à coleta de qualquer dado ou evidência. 

 Segundo Yin (2015, p. 32), “cada proposição dirige a atenção para algo que 

deve ser examinado dentro do escopo do estudo. [...] Apenas se você for forçado a 

estabelecer algumas proposições, você irá na direção certa”.  

 

3.6.1 Proposições da Pesquisa 
 

Partindo da questão central da pesquisa e das suas questões secundárias, 

torna-se pertinente a investigação detalhada das seguintes proposições: 

a) pessoas e cultura (P1): criar uma cultura DevOps é fundamental para 

garantir o seu sucesso, que é baseado em um alto grau de colaboração 

entre as partes interessadas; 

b) planejamento contínuo (P2): DevOps permite o estabelecimento 

colaborativo de metas de negócios, bem como ajustá-las 

continuamente, com base no feedback dos clientes e usuários; 

c) integração contínua (P3): por meio do estabelecimento de práticas e 

plataformas comuns a todos os envolvidos, a integração frequente dos 

resultados do trabalho possibilita a exposição mais rápida de eventuais 

riscos decorrentes destas fusões de código; 

d) testes contínuos (P4): o teste contínuo permite garantir qualidade o 

mais cedo possível, pois visa testar o quanto antes e continuamente, 

integrando as atividades de desenvolvimento e testes, o que facilita o 

feedback contínuo; 

e) entrega contínua (P5): a criação de um pipeline de implantação 

automatizado facilita a entrega contínua de software por intermédio da 

automação de processos em todos os ambientes, o que melhora muito 

a eficiência, permitindo a entrega de novas funcionalidades com muito 

mais agilidade; 

f) infraestrutura como código (P6): a utilização da infraestrutura como 

código permite que as equipes de desenvolvimento e controle de 

qualidade se comuniquem com a infraestrutura de uma forma 
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programática, podendo requisitar alocações e mudanças de forma 

automatizada, o que viabiliza uma maior agilidade em todo o processo; 

g) monitoração contínua (P7): a monitoração contínua provê métricas 

para todas as partes interessadas acerca das aplicações em diferentes 

estágios do seu desenvolvimento, o que permite que elas possam 

reagir de forma antecipada, melhorando ou mesmo mudando as 

funcionalidades que estão sendo desenvolvidas; 

h) feedback contínuo (P8): o feedback contínuo permite ao negócio 

analisar o comportamento dos usuários, enquanto eles utilizam as 

aplicações, o que possibilita tomar ações para melhorá-las, levando a 

uma maior agilidade e capacidade de resposta para atender às 

necessidades dos clientes. 

 

3.6.2 Questões Secundárias, Proposições e Constructos 
 

Uma vez que os principais conceitos deste trabalho foram apresentados, é de 

grande importância mostrar a correlação existente entre as questões secundárias da 

pesquisa, evidenciadas na seção 1.2, os seus constructos, definidos na seção 3.5.1, 

e as suas proposições, que foram listadas na seção 3.6.1; isto possibilita uma visão 

de alto nível sobre a forma como estes conceitos se interconectam, o que pode ser 

visto no quadro 4. 

 
Quadro   4 — Questões secundárias, proposições e constructos da pesquisa 

Questões Proposições Constructos 

(Q1) A adoção de 
práticas DevOps requer 
um mudança na 
estrutura organizacional 
da TI e na cultura da 
empresa? 

(P1) Criar uma cultura DevOps é 
fundamental para garantir o seu 
sucesso, que é baseado em um alto 
grau de colaboração entre as partes 
interessadas. 

Pessoas e cultura: 

Colaboração 

Estratégia 

(Q2) A adoção de 
práticas DevOps 
contribui para uma 
maior eficiência na 
entrega?  

(P2) DevOps permite o 
estabelecimento colaborativo de 
metas de negócios, bem como 
ajustá-las continuamente, com base 
no feedback dos clientes e usuários. 

Planejamento contínuo: 

Requisitos (PC) 

Planejamento (PC) 

Painel de controle (PC) 
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 (P3) Por meio do estabelecimento 
de práticas e plataformas comuns a 
todos os envolvidos, a integração 
frequente dos resultados do trabalho 
possibilita a exposição mais rápida 
de eventuais riscos decorrentes 
destas fusões de código. 

Integração contínua: 

Gerenciamento (IC) 

Colaboração (IC) 

Painel de controle (IC) 

(Q3) A adoção de 
práticas DevOps 
contribui para a redução 
nas falhas e aumento na 
qualidade do produto 
final? 

(P4) O teste contínuo permite 
garantir qualidade o mais cedo 
possível, pois visa testar o quanto 
antes e continuamente, integrando 
as atividades de desenvolvimento e 
testes, o que facilita o feedback 
contínuo. 

Testes contínuos: 

Gerenciamento (TC) 

Automação (TC) 

Painel de controle (TC) 

 (P5) A criação de um pipeline de 
implantação automatizado facilita a 
entrega contínua de software, por 
intermédio da automação de 
processos em todos os ambientes, o 
que melhora muito a eficiência e 
permite a entrega de novas 
funcionalidades com muito mais 
agilidade. 

Entrega contínua: 

Gerenciamento (EC) 

Automação (EC) 

Painel de controle (EC) 

(Q4) A utilização de 
ferramentas DevOps e 
de uma infraestrutura 
mais ágil permite manter 
os controles 
necessários, sem ficar 
preso a processos 
burocráticos e 
demorados? 

(P6) A utilização da infraestrutura 
como código permite que as equipes 
de desenvolvimento e controle de 
qualidade se comuniquem com a 
infraestrutura de uma forma 
programática, podendo requisitar 
alocações e mudanças de forma 
automatizada, o que viabiliza uma 
maior agilidade em todo o processo. 

Infraestrutura como código: 

Gerenciamento (IcC) 

Automação (IcC) 

Painel de controle (IcC) 

(Q5) A utilização de 
ferramentas DevOps 
para monitoração e 
feedback permite um 
maior alinhamento da TI 
com área de negócios 
da empresa?  

(P7) A monitoração contínua provê 
métricas para todas as partes 
interessadas acerca das aplicações 
em diferentes estágios do seu 
desenvolvimento, o que permite que 
elas possam reagir de forma 
antecipada, melhorando ou mesmo 
mudando as funcionalidades que 
estão sendo desenvolvidas. 

Monitoração contínua: 

Gerenciamento (MC) 

Capacidade (MC) 

Performance (MC) 

 (P8) O feedback contínuo permite ao 
negócio analisar o comportamento 
dos usuários, enquanto eles utilizam 
as aplicações, o que possibilita 
tomar ações para melhorá-las, 
levando a uma maior agilidade e 
capacidade de resposta para 
atender às necessidades dos 
clientes. 

Feedback contínuo: 

Feedback (FC) 

Otimização (FC) 

Fonte: elaborado pelo pesquisador 
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3.7 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS E EVIDÊNCIAS 

 

Segundo Yin (2015, p. 106), a evidência do estudo de caso pode vir de várias 

fontes, portanto o seu uso exige o domínio de diferentes procedimentos de coleta de 

dados. “Além disso, seu objetivo deve ser coletar os dados sobre os eventos e os 

comportamentos humanos verdadeiros ou aprender as diferentes perspectivas dos 

participantes em seu estudo de caso (ou ambos).” 

Conforme Gil (2009, p.62), Martins (2008, p. 22) e Yin (2015, p. 109), seguem 

algumas técnicas de coleta de dados e evidências que poderiam ser utilizadas neste 

trabalho: 

a) entrevista: considerada uma das técnicas fundamentais de coleta de 

informação para o estudo de caso e, portanto, a mais utilizada; flexível, 

possibilita que o pesquisador esclareça o significado da pergunta e 

adapte-se mais facilmente às circunstâncias em que é realizada. 

Podem ser estruturadas, quando possuem perguntas predeterminadas, 

bem como alternativas prontas para as respostas, ou abertas, onde as 

questões são predefinidas, mas os entrevistados podem responder 

livremente. Além disso, podem ser classificadas como prolongadas, 

quando duram 2 horas ou mais, ou curtas, com 1 hora, no máximo; 

b) focus group: é um tipo de entrevista em profundidade realizada em 

grupo, que avalia a observação e o registro de experiências e reações 

dos participantes; conduzida por um moderador (geralmente o próprio 

pesquisador), que introduz um tópico a ser discutido de forma não 

estruturada, onde os participantes influenciam uns aos outros por suas 

respostas; 

c) observação direta: trata-se de um procedimento empírico de natureza 

sensorial, pois envolve a percepção do pesquisador, que utiliza dos 

seus sentidos para adquirir os conhecimento sobre o dia a dia do caso. 

É uma técnica fundamental nos estudos de caso e por isso recomenda-

se a construção de um protocolo de observação, que deve fazer parte 

do protocolo do estudo de caso, de forma a facilitar o planejamento e a 
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preparação do observador, que deve ser paciente, ético e imparcial. 

Quanto ao seu grau de estruturação, pode ser classificada como 

espontânea, quando o pesquisador permanece alheio à situação que 

pretende estudar e observa livremente os fatos que ocorrem; ou 

sistemática, mais adequada para estudos de caso descritivos, onde o 

pesquisador já sabe quais aspectos da organização são significativos 

para alcançar os objetivos pretendidos e pode elaborar um plano com a 

identificação dos itens que necessitam ser observados, a forma como 

irá organizar as informações e os momentos mais adequados; 

d) observação participante: neste caso, o pesquisador torna-se parte 

integrante de uma estrutura social, ou seja, passa a participar da vida 

da comunidade ou organização que está sendo estudada, assumindo, 

até certo ponto, o papel de um membro do grupo; 

e) documentação: enquanto a pesquisa bibliográfica levanta material 

publicado, a documental busca o que não foi editado, como relatórios, 

memorandos, etc., sendo imprescindível nos estudos de caso, pois 

quando o pesquisador analisa documentos elaborados no âmbito de 

uma organização, por exemplo, passa a ter informações que auxiliam 

nas pautas das entrevistas e nos planos de observação. Ao utilizar a 

documentação, é possível corroborar resultados obtidos com outros 

procedimentos, aumentando assim a evidência de outras fontes. Pode 

ser classificada como pessoal (cartas, título de eleitor, diário), 

proveniente de arquivo de empresas, registros em arquivo (censo, 

publicações de organizações, como prospectos, catálogos, manuais), 

documentos disponibilizados na Internet ou artefatos físicos, que são 

objetos encontrados no local em que se realiza o estudo de caso; 

f) questionários: trata-se de uma lista ordenada de perguntas a respeito 

de variáveis e situações que se deseja medir ou descrever; são 

encaminhadas para informantes previamente selecionados, que 

respondem, geralmente, sem a presença do pesquisador, podendo ser 

composto de questões fechadas ou abertas. 
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As técnicas escolhidas foram: entrevistas abertas e curtas, observações 
diretas e sistemáticas e análise documental. Uma preocupação na preparação 

das entrevistas é justamente a pouca disponibilidade de tempo dos sujeitos da 

pesquisa, portanto optou-se por fazê-las curtas, porém abertas, pois desta forma o 

entrevistado tem mais liberdade para expressar-se. Além disso, com a autorização 

prévia obtida, todas as entrevistas foram gradavas e transcritas, de modo a facilitar o 

trabalho do pesquisador. Como este é um estudo de caso descritivo, a técnica de 

observação direta escolhida foi a sistemática, tomando como referência a teoria 

apresentada no Capítulo 2 Revisão da Literatura, a partir da qual foram extraídos os 

constructos da pesquisa. A documentação (análise de sites e arquivos) também foi 

coletada e organizada seguindo esta mesma premissa, ou seja, de forma 

correlacionada com os constructos e as proposições deste estudo de caso. Em 

determinadas situações, foram também utilizadas conversas por e-mail e telefone 

com os sujeitos da pesquisa, igualmente gravadas e transcritas.  

Yin (2015, p. 123) recomenda que alguns princípios sejam seguidos, de forma 

a maximizar os benefícios no uso das técnicas de coleta de dados: 

a) usar múltiplas fontes de evidência: permite que as descobertas sejam 

corroboradas a partir de fontes distintas, pois elas possibilitam várias 

avaliações sobre o mesmo fenômeno, tendo em vista que não é 

recomendado confiar em apenas uma técnica de coleta de dados para 

a construção de um estudo de caso. Esta convergência de resultados 

advindos de fontes distintas é chamada de triangulação de dados e 

oferece um excelente grau de confiabilidade ao estudo, pois as 

múltiplas fontes de evidência proporcionam várias avaliações para o 

mesmo fenômeno, o que possibilita melhor sustentar os constructos e 

proposições da pesquisa; 

b) criar a base de dados do estudo de caso: permite organizar e 

documentar os dados coletados, e deve ser mantida de forma 

separada do relatório do estudo de caso, para que possa ser 

consultada e analisada de forma independente, caso seja necessário, 

para um leitor mais crítico que não se contente com o conteúdo do 

relatório, podendo ser necessário disponibilizar o banco de dados com 
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os dados e evidências, o planejamento que deu suporte ao estudo, 

notas de campo, interpretações, descobertas, conclusões, etc.; 

c) manter o encadeamento de evidências: o pesquisador deve cuidar para 

que o leitor do relatório perceba que as evidências provenientes das 

questões iniciais levem às conclusões finais do estudo, por meio da 

consistência entre as etapas, o que permitiria a um observador externo 

a possibilidade de traçar os mesmos passos e chegar às mesmas 

conclusões do estudo de caso. 

Para Miguel (2007, p. 223), “o estudo de caso é uma espécie de histórico de 

um fenômeno, extraído de múltiplas fontes de evidências, onde qualquer fato 

relevante à corrente de eventos que descrevem o fenômeno é um dado potencial 

para análise.”  

 
3.8 CRITÉRIOS PARA GARANTIR A QUALIDADE DA PESQUISA 

 

Alguns critérios para garantir a qualidade da pesquisa, no que diz respeito à 

sua validade e confiabilidade, são resumidos no quadro 5: 

 
 Quadro   5 — Validade e confiabilidade em diferentes etapas da pesquisa 

 
 Fonte: Yin (2015, p. 48) 
 

A seguir, são comentados os itens do quadro 5: 

a) validade do constructo: um construto apresenta validade quando a 

definição operacional do conceito se mostra adequada para identificar 

o fato ou fenômeno em estudo, ou seja, ao invés de usar julgamentos 
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subjetivos para coletar os dados, o pesquisador deve desenvolver um 

conjunto de medidas que sejam suficientemente operacionais. Para 

garantir este critério, devem ser usadas (durante a coleta de dados) 

múltiplas fontes de evidência, dispostas em um encadeamento 

adequado, de forma a permitir linhas convergentes de investigação; 

além disso, recomenda-se que os principais respondentes façam uma 

revisão do relatório do estudo de caso; 

b) validade interna: tem a ver com a validade das inferências causais, ou 

seja, visa estabelecer algum tipo de relação de dependência entre as 

variáveis. Trata-se de uma técnica mais requerida nos estudos de caso 

explicativos, nos quais é utilizado um padrão de convergência e de 

construção da narrativa, bem como análise de séries temporais; 

c) validade externa: define o domínio para o qual as descobertas podem 

ser generalizadas além do estudo de caso propriamente dito, ou seja, é 

a possibilidade de os resultados obtidos poderem ser aplicados em um 

contexto diferente; para tanto, deve-se utilizar a técnica de 

generalização analítica, na qual o pesquisador visa generalizar um 

conjunto determinado de resultados a alguma teoria mais ampla. Para 

garantir a validade externa do estudo de caso, deve-se utilizar lógica de 

replicação nos estudos de casos múltiplos; 

d) confiabilidade: refere-se ao grau em que repetidas aplicações, nas 

mesmas situações, produzirão resultados semelhantes. Seria o caso 

de outro pesquisador, ao repetir as mesmas operações, chegar aos 

mesmos resultados e conclusões (importante destacar que é o mesmo 

caso estudado, não um outro estudo de caso diferente). A meta é 

minimizar os erros e as parcialidades no estudo e o primeiro passo 

para garantir isso é a documentação dos procedimentos seguidos, de 

forma a tornar as etapas do processo as mais operacionais possíveis e 

conduzir a pesquisa como se alguém estivesse auditando tudo que se 

faz. Para garantir a confiabilidade, deve-se (durante a coleta de dados) 

usar o protocolo da pesquisa e desenvolver uma base de dados do 

estudo de caso. 
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Para garantir a qualidade deste trabalho, buscou-se seguir os critérios de 

validade e confiabilidade. Além disso, buscou-se também uma triangulação dos 
dados provenientes das distintas fontes de evidência, provenientes de fontes 

primárias, resultantes das entrevistas e observações das ferramentas DevOps 

utilizadas, bem como secundárias, compostas de documentos das empresas, 

obtidos nos sites das organizações ou diretamente com os entrevistados. Ao final, foi 

utilizada a técnica de enviar o material redigido sobre cada unidade de análise para 

um respondente específico de cada um dos grupos pesquisados, que tinha condição 

de revisar e validar o que fora escrito a respeito da utilização de práticas DevOps na 

sua equipe de trabalho. 

Tomou-se o cuidado de agendar todas as entrevistas com antecedência e de 

avisar aos sujeitos da pesquisa que a duração máxima de cada encontro seria de 

uma hora. Sempre que possível, com o consentimento prévio, optou-se por gravar 

as entrevistas, que em seguida foram transcritas, sendo que as anotações feitas 

durante os contatos diretos foram mantidas em um relatório, que foi organizado para 

cada entrevista e revisto no mesmo dia da sua ocorrência. Em alguns casos, os 

respondentes foram contatados por telefone ou e-mail para confirmar eventuais 

dúvidas nas informações prestadas. Antes de iniciar cada contato, foi devidamente 

esclarecido a cada um dos sujeitos da pesquisa quanto ao sigilo em relação às suas 

respostas e à confidencialidade dos seus dados de identificação, bem como de cada 

empresa pesquisada.  

 
3.9 PROTOCOLO DO ESTUDO DE CASO 

  

Uma vez construída a teoria, parte-se para a confecção do protocolo, que é a 

parte mais importante na etapa de planejamento do estudo de caso. Segundo Gil 

(2009, p. 57), enquanto o projeto de pesquisa esclarece acerca da sua realização, 

enfatizando quanto à sua relevância e esclarecendo sobre a sua viabilização e sobre 

os meios disponíveis para sua realização, o protocolo possui maior ênfase nos 

tópicos referentes à seleção dos sujeitos da pesquisa e à coleta dos dados, servindo 

como um importante documento orientador das atividades do pesquisador. 
O ponto central do protocolo, que deve ser construído a partir do início do 
projeto, é um conjunto de questões que, de fato, refletem a investigação 
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real. As questões são feitas ao próprio pesquisador e funcionam como um 
checklist para que o investigador fique atento e se lembre de todas as ações 
para a condução do trabalho, particularmente no levantamento das 
informações que precisam ser coletadas e as razões de coletá-las. 
Questões e prévios avisos registrados no protocolo ajudam o pesquisador a 
se manter no rumo correto, à medida que a coleta avança. (MARTINS, 
2008, p. 74). 

Miguel (2007, p. 223) ressalta que “um protocolo é mais do que um mero 

roteiro com perguntas, mas sim um instrumento que melhora a confiabilidade e a 

validade na condução de um estudo de caso.” A recomendação dada por Yin (2015, 

p. 88) é que o protocolo seja desenvolvido para cada estudo de caso, pois ele “se 

destina a orientar o pesquisador na coleta de dados de um caso único (novamente, 

mesmo se o caso único for um de vários, em um estudo de casos múltiplos).” 

Conforme recomendado por Gil (2009, p. 58) e Yin (2015, p. 88), o protocolo deve 

ser composto das seguintes seções: 

a) dados de identificação: 

— título do projeto e nome do responsável; 

— local e período de realização; 

b) visão geral do estudo de caso: 

— questões e objetivos; 

— justificativa e potenciais beneficiários; 

— constructos e proposições; 

c) procedimentos de coleta de dados: 

— pessoas de contato em campo; 

— lista de recursos necessários; 

— atividades de coleta de dados; 

— cronograma para conclusão da coleta de dados; 

— providências para eventos não antecipados; 

— procedimentos para proteção dos participantes (TCLE); 

— eventuais atividades anteriores ao trabalho de campo; 

d) questões do estudo de caso: 

— devem vir acompanhadas por fontes prováveis de evidência; 

— questões de nível 1 (feitas diretamente aos entrevistados); 

— questões de nível 2 (servem para orientar o pesquisador); 

— outros dispositivos de coleta (planilhas ou tabelas vazias); 
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e) previsão de análise dos dados: 

— procedimentos adotados na análise dos dados; 

— codificação, categorização e exibição dos dados; 

f) guia para elaboração do relatório: 

— público-alvo e esboço do relatório; 

— formato para os dados; 

— bibliografia dos documentos disponíveis. 

Tomando como base a mesma técnica utilizada por Milian (2014, p. 62), criou-

se um protocolo para cada unidade de análise, inclusive para o piloto, sendo que o 

ferramental utilizado em cada um deles foi uma planilha Excel, chamada de painel 

de dados coletados, que contém todas as questões do modelo de avaliação da 

maturidade DevOps, descrito no capítulo 3, e possui a seguinte estrutura: 

a) aba “Plano Geral do Trabalho”: 

— título do projeto e nome da unidade de análise; 

— período de realização da coleta de dados; 

— questão central da pesquisa e questões secundárias; 

— objetivos gerais e específicos; 

— proposições da pesquisa; 

b) aba “Anotações sobre o andamento do trabalho”: 

— nome e contato dos sujeitos da pesquisa; 

— cronograma da coleta de dados; 

— evolução dos registros do caso; 

c) abas com as “Questões” referentes às práticas DevOps. 

Para cada prática DevOps identificada na revisão da literatura foi criada uma 

aba na planilha, cujas linhas contêm as perguntas referentes a cada um dos 

constructos identificados para aquela prática. Para cada uma destas questões, são 

apresentadas possíveis respostas, associadas a notas que variam de 1 a 5, de 

modo a indicar maior ou menor adesão ao conceito DevOps. Nas colunas, há um 

campo correspondente à nota atribuída pelo pesquisador, outro para anotações 

sobre aquela pergunta e um campo a ser preenchido em caso de possível gap para 

melhoria futura. 
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3.10 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da PUC-SP tem a atribuição de 

apreciar os projetos de pesquisas realizadas no âmbito da Universidade, em 

conformidade com as normas da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é 

uma instância colegiada, ligada ao Conselho Nacional de Saúde do Ministério da 

Saúde. De acordo com a Resolução n° 196/96 da CONEP/CNS/MS, todo projeto de 

pesquisa envolvendo seres humanos, de modo direto ou indireto, deve ser 

submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição, que irá 

avaliar os seus aspectos éticos, de forma a garantir que os sujeitos da pesquisa não 

sejam expostos à situação de vulnerabilidade, no que diz respeito à sua dignidade, 

direitos, segurança e bem estar. 

Desde 2012, todas as pesquisas que se enquadrem nestes requisitos devem 

ser submetidas por meio de um sistema nacional denominado Plataforma Brasil, 

onde o pesquisador irá inicialmente cadastrar-se e, em seguida, proceder a 

submissão do projeto de pesquisa, juntamente com alguns documentos obtidos na 

sua instituição e nas organizações onde será realizada a pesquisa. Além dos tópicos 

que normalmente estão contidos no projeto de pesquisa, a Plataforma Brasil solicita 

as seguintes informações adicionais: riscos e benefícios, metodologia de análise dos 

dados, desfecho primário, tamanho da amostra no Brasil, grupos nos quais serão 

divididos os participantes, instituições coparticipantes (organizações onde a 

pesquisa será efetuada), cronograma de execução (coleta dos dados) e orçamento 

financeiro.  

Por intermédio da Plataforma Brasil, o projeto de pesquisa referente a este 

trabalho foi devidamente submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP, 

juntamente com os seguintes documentos:  

a) folha de rosto: gerada pela Plataforma Brasil, deve ser assinada pelo 

pesquisador e pelo coordenador do programa da PUC-SP;  

b) ofício de apresentação do projeto de pesquisa ao CEP da PUC-SP; 

c) parecer de mérito acadêmico: assinado pelo coordenador do programa 

da PUC-SP, informa a ciência e o aval do TIDD quanto à realização da 

pesquisa de campo; 
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d) termo de autorização para realização de pesquisa: deve ser assinado 

pelo representante da organização onde a pesquisa será realizada, 

pelo pesquisador e por seu orientador; 

e) termo de consentimento livre e esclarecido: assinado pelo pesquisador 

e por cada um dos sujeitos da pesquisa. 

O Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP aprovou, sem restrições, a 

realização desta pesquisa, sendo importante citar que o trabalho de campo só pode 

ter início após a obtenção formal desta aprovação. Como exemplo, os Apêndices A 

e B contêm os modelos utilizados para o Termo de Autorização para Realização de 

Pesquisa e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 
3.11 PILOTO DO ESTUDO DE CASO 

 

O piloto do estudo de caso foi conduzido junto a uma equipe que possui larga 

experiência em desenvolvimento ágil e DevOps e foi feito bem antes da pesquisa de 

campo nas áreas de TI das duas empresas selecionadas, pois a familiaridade deste 

time com estas práticas foi essencial para orientar o pesquisador na análise do 

material usado para a confecção do modelo de avaliação da maturidade DevOps, 

pois o mesmo foi construído em paralelo com a realização do piloto e, ao final, 

optou-se por aplicá-lo integralmente neste time, ou seja, todas as perguntas foram 

respondidas, de modo a também apresentar a avaliação completa da maturidade 

DevOps observada para o piloto.  

 
3.12 ESTRATÉGIAS PARA ANÁLISE DOS DADOS 

 

Segundo Yin (2015, p. 136), “a análise dos dados consiste no exame, na 

categorização, na tabulação, no teste ou nas evidências recombinadas de outra 

forma, para produzir descobertas baseadas em empirismo.” Nos estudos de caso, a 

análise da evidência é um dos pontos mais delicados, pois trata-se de um aspecto 

menos desenvolvido, onde as técnicas não estão bem definidas. Além disso, muitos 

pesquisadores dão início aos trabalhos de campo sem uma noção concreta de como 
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as evidências devem ser analisadas, pois o correto mesmo é que as abordagens 

analíticas sejam consideradas na etapa de desenvolvimento do protocolo do estudo. 
Nesta fase de execução, o planejamento do estudo se mostrará 
fundamental, podendo comprometer o trabalho de campo e análises, ou 
possibilitar a condução de um levantamento de dados consequente e fértil 
para as conclusões do estudo. O planejamento é indispensável, já que 
orientará o trabalho de campo do estudo e análises dos dados e evidências 
levantadas. (MARTINS, 2008, p. 80). 

Para Gil (2009, p. 91), o trabalho analítico nos estudos de caso é altamente 

intuitivo e o fato de não haver um consenso acerca dos procedimentos a serem 

adotados torna complexa a atividade de análise e interpretação dos dados, pois 

trata-se de um processo que, de certa forma, se dá simultaneamente à coleta, ou 

seja, a análise já se inicia com a primeira entrevista, observação ou leitura de um 

documento. 

Yin (2015, p. 140) descreve algumas estratégias para análise dos dados, que 

não são mutuamente exclusivas, podendo ser usadas em qualquer combinação: 

a) contando com proposições teóricas: os procedimentos analíticos são 

definidos com base em proposições teóricas, ou seja, deve-se 

comparar os resultados obtidos empiricamente com os alcançados 

dedutivamente, a partir de construções teóricas, que servem para guiar 

toda a análise do caso; elas apontam condições relevantes a serem 

descritas e explicações a serem examinadas; 

b) tratando seus dados “a partir do zero”: deixa-se levar livremente pelos 

dados, pois não se fundamenta em uma orientação teórica, portanto 

não se constitui como um modelo analítico; o próprio pesquisador 

desenvolve uma estrutura capaz de reunir, organizar e sumarizar os 

dados, sem que haja uma vinculação a pressupostos teóricos 

previamente estabelecidos;  

c) desenvolvendo a descrição do caso: organiza o estudo de caso de 

acordo com um quadro descritivo, que orienta o planejamento dos 

instrumentos de coleta de dados; 

d) examinando explicações rivais plausíveis: visa usar explanações que 

contradizem a teoria inicial, chamadas de explicações rivais; 
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geralmente funciona em combinação com as estratégias anteriores, por 

exemplo: as proposições teóricas iniciais podem incluir hipóteses rivais. 

Este trabalho baseia-se na seguinte estratégia para análise dos dados: 

contanto com proposições teóricas, que foram descritas no capítulo 2 e também 

serviram como base para a confecção do modelo de avaliação da maturidade 

DevOps, que serviu como principal referência para estruturar o trabalho de campo.  

Seguindo as recomendações dos autores mais citados neste estudo, o 

planejamento referente à coleta e análise dos dados foi feito durante a construção 

do protocolo, ou seja, antes de o pesquisador ir a campo. Gil (2009, p. 101) 

recomenda seguir três etapas: 

a) codificação; 
b) codificação axial; 
c) codificação seletiva. 

Seguindo esta estratégia, foi criado um painel de dados coletados para cada 

unidade de análise, visando atribuir uma codificação por meio de notas, que foram 

preestabelecidas para cada uma das respostas, de modo a permitir uma medição 

adequada. 
A primeira etapa no processo de análise de dados no estudo de caso é a 
codificação, que consiste basicamente em atribuir uma designação aos 
conceitos relevantes que são encontrados nos textos dos documentos, na 
transcrição das entrevistas e nos registros de observações. [...] Graças a 
essa codificação é que os dados podem ser categorizados, comparados e 
ganhar significado ao longo do processo analítico. (GIL, 2009, p. 101, grifo 
nosso). 

A codificação axial foi feita com base nas práticas DevOps (categorias) 

relacionadas na revisão da literatura, bem como nos constructos (subcategorias) da 

pesquisa, que foram identificados para cada uma destas práticas, sendo que para 

cada um deles foram feitas várias questões e apresentadas possíveis respostas, 

cada uma delas associada a uma nota que variava de 1 a 5, de modo a indicar maior 

ou menor aderência aos conceitos DevOps. 
A segunda etapa consiste na codificação axial, que é o processo de 
relacionar categorias às suas subcategorias. É denominada axial porque 
ocorre em torno do eixo de uma categoria, associando categorias no nível 
de propriedades e dimensões. Esta fase é requerida em virtude do grande 
número de conceitos que geralmente são obtidos na codificação aberta. 
(GIL, 2009, p. 102, grifo nosso). 
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A codificação seletiva é o resultado das médias das notas atribuídas a cada 

um dos constructos, bem como a média geral obtida em cada uma das práticas 

DevOps analisadas. A partir desta informação, é possível correlacionar os resultados 

numéricos atribuídos aos constructos com as proposições da pesquisa e com as 

suas questões secundárias, o que viabiliza uma avaliação mais concreta de alguns 

conceitos subjetivos.  
A última etapa é a da codificação seletiva e pode ser definida como o 
processo de integrar e refinar categorias. O propósito desta codificação é 
identificar a categoria central, que representa o tema principal da pesquisa. 
Esta categoria emerge ao final da análise e constitui o tema central ao redor 
do qual giram todas as outras categorias. (GIL, 2009, p. 102, grifo nosso). 

O uso de programas de computador facilita este processo de codificação, 

principalmente quando a quantidade de dados transcritos é muito grande. No caso 

deste trabalho, optou-se por utilizar as planilhas PCD e os cálculos foram feitos 

diretamente em cada uma delas. 

 
3.13 TÉCNICAS ANALÍTICAS 

 

Segundo Yin (2015, p. 146), uma vez definida a estratégia analítica geral, a 

recomendação é utilizar uma das cinco técnicas analíticas, que visam garantir a 

validade interna e externa do estudo de caso: 

a) combinação de padrão: visa comparar um padrão baseado em 

empirismo (as descobertas do estudo de caso) com um padrão teórico 

previsto antes da coleta de dados. Para os estudos de caso descritivos, 

é importante que o padrão previsto seja definido antes de iniciar a 

coleta dos dados; 

b) construção da explicação: visa analisar os dados do estudo de caso 

por meio da construção de uma explanação sobre o caso (mais usado 

em estudos de caso explicativos); 

c) análise de séries temporais: visa rastrear eventos ao longo do tempo, 

em detalhes e com precisão; 

d) modelos lógicos: visa estipular e operacionalizar um encadeamento 

complexo de eventos, durante um período longo de tempo; 
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e) síntese cruzada dos dados: examina se casos distintos compartilham 

de perfis semelhantes e podem ser considerados replicações de um 

mesmo “tipo” de caso geral, ou então são nitidamente diferentes, sendo 

considerados como casos contrastantes; aplica-se somente aos 

estudos de casos múltiplos. 

Este trabalho faz uso de combinação de padrão, com as análises baseadas 

nas proposições identificadas na construção da plataforma teórica, que também 

serviram como base para o modelo de avaliação da maturidade DevOps. Para cada 

um dos casos, de forma independente, buscou-se confrontar os achados da 

pesquisa de campo com a teoria advinda da literatura de referência, de forma a 

confirmá-la ou refutá-la no relatório de cada um dos casos. Além disso, buscou-se 

uma comparação entre o piloto e os demais casos, por meio de síntese cruzada 
dos dados, visando avaliar se eles compartilham das mesmas características, ou se 

são casos que podem ser considerados como contrastantes. 

 

3.14 MODELO DE AVALIAÇÃO DA MATURIDADE DEVOPS 

 

A ideia de confeccionar um modelo de avaliação da maturidade DevOps foi 

baseada no trabalho de McCarthy et al (2015, p. 601), artigo acadêmico que propõe 

uma análise de maturidade para esta perspectiva de desenvolvimento de software. 

O próximo passo foi pautado em um artigo proveniente da indústria, onde Azoff 

(2016, p. 8) avalia várias empresas que oferecem serviços de gerenciamento de 

release, a partir de uma abordagem DevOps, e lista os fornecedores tidos como 

líderes neste tópico. Tomando-se como base as sete empresas que se destacaram 

nesse relatório comparativo, foram feitas pesquisas nos seus websites, com o intuito 

de verificar se elas dispunham de algo referente à avaliação da maturidade DevOps. 

Foi encontrado bastante material que visava uma autoanálise quanto ao nível 

de utilização da perspectiva DevOps de trabalho, sempre baseado em perguntas 

estruturadas, cujas possíveis respostas levavam a uma determinada avaliação de 

quanto aquela organização ou departamento da empresa estava aderente ou não à 

abordagem DevOps. Estas informações foram compartilhadas com o gerente que é 

responsável pela equipe onde foi realizado o piloto do estudo de caso, de modo a 
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obter sua opinião sobre as diversas questões que haviam sido coletadas. Ao final, 

chegou-se ao consenso que o modelo proposto pelo pesquisador seria baseado no 

material obtido junto às seguintes empresas: Automic, IBM, Incycle, Microsoft e 

XebiaLabs. Devido à grande quantidade de informação, foi necessário definir uma 

estrutura para a formação do modelo, de modo a agrupar as questões em um 

formato coerente, de acordo com cada uma das práticas avaliadas. 

 

3.14.1 Estrutura do Modelo de Avaliação 
 

A estrutura na qual baseia-se este modelo é derivada da revisão da literatura, 

apresentada no capítulo 2. Chegou-se a oito itens que mereciam ser avaliados, que 

eram compostos das sete práticas descritas em detalhe na seção 2.6, somadas ao 

pilar de Pessoas, abordado na seção 2.4, pois identificou-se que ele complementa 

bem a parte referente à mudança cultural, ponto muito importante quando se pensa 

em uma implementação da perspectiva DevOps. Para cada tópico cuja maturidade 

seria analisada, buscou-se estabelecer um máximo de 3 constructos, detalhados na 

seção 3.5.1, que podem ser medidos com a utilização do modelo de avaliação da 

maturidade DevOps, fruto deste trabalho. 

De modo a facilitar a sua utilização, viabilizando que as entrevistas possam 

seguir um caminho preestabelecido, o modelo proposto é baseado na formulação de 

questões específicas sobre cada um dos constructos. Além disso, para melhor guiar 

a nota atribuída a cada pergunta, há uma série de possíveis respostas para cada 

uma delas, graduadas em uma escala que varia de um a cinco. A alternativa com a 

menor nota indica uma proposta mais tradicional de desenvolvimento de software, 

enquanto que a opção com a maior nota indica a utilização de uma abordagem mais 

próxima da perspectiva DevOps, para aquele constructo específico. 

 O formato definitivo é composto de uma planilha Excel, protocolo do estudo 

de caso, conforme detalhado na seção 3.9, cujas abas contêm questões referentes 

às práticas DevOps a serem mensuradas; para cada uma delas, os constructos 

identificados podem ser avaliados por meio de perguntas estruturadas, seguidas das 

respectivas respostas, devidamente graduadas. Seguindo a mesma técnica utilizada 
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por Milian (2014, p. 62), foi criada uma planilha distinta para cada unidade de análise 

do estudo de caso, que representa o painel de dados coletados. 

O Apêndice C apresenta o modelo completo de avaliação da maturidade 

DevOps proposto neste trabalho, sendo que, a título de ilustração, optou-se por 

replicar integralmente o primeiro dos seus quadros nesta seção, para facilitar o 

entendimento quanto ao seu funcionamento. Portanto, a avaliação quanto ao item 

Pessoas e Cultura é composta de dois constructos: Colaboração e Estratégia; as 

questões referentes à Colaboração podem ser vistas no quadro 6, que é idêntico ao 

quadro 10 do Apêndice C. 

 
Quadro   6 — Avaliação do constructo Colaboração (Pessoas e Cultura) 

Número Questões Diretriz Pontos 

1 
Seus processos são 
compartilhados entre 
desenvolvimento e 

operações? 

Todos os processos são unificados entre 
Dev e Ops 

5 

Dev e Ops usam o mesmo conjunto de 
processos, mas alguns pontos ainda não 

estão unificados 
4 

Alguns elementos do processo são 
reaproveitados entre Dev e Ops 

3 

Dev e Ops usam processos distintos, mas 
as interfaces são alinhadas e 

compartilhadas 
2 

Dev e Ops usam processos separados e 
redundantes, com compartilhamento 

limitado 
1 

2 
Você trabalha de forma 

integrada e compartilha suas 
ferramentas entre Dev e 

Ops? 

Todas as ferramentas funcionam como 
uma única cadeia de ferramentas, 

totalmente integradas e automatizadas 
5 

As ferramentas entre Dev, QA e Ops são 
integradas, mas não há um único fluxo 

entre elas 
4 

As ferramentas são parcialmente 
compartilhadas entre Dev, QA e Ops 

3 

Há pouca integração de ferramentas e 
algum compartilhamento de status, via 

painéis de controle 
2 

Dev e Ops usam um conjunto de 
ferramentas distintas e redundantes 

1 

3 
Vocês colaboram para a 

construção de conhecimento 
compartilhado? 

A gestão de conhecimento e o repositório 
são unificados 

5 

Acontecem retrospectivas de 
conhecimento regulares entre Dev, Ops e 

infraestrutura 
4 



 

 

 

 

 

89 

O compartilhamento de conhecimento 
entre Dev e Ops é moderado 

3 

O compartilhamento de conhecimento 
entre Dev e Ops é limitado 

2 

Não há compartilhamento de 
conhecimento entre Dev e Ops 

1 

4 
Vocês dão mais ênfase às 
tarefas do que aos papéis 

individuais? 

Totalmente implementado 5 

N/A  
Parcialmente implementado 3 

N/A  
Não implementada 1 

Fonte: adaptado de Automic (2017) e Incycle (2017) 
 
3.14.2 Guia para Aplicação do Modelo de Avaliação 

 

A proposta do modelo de avaliação da maturidade DevOps é que ele sirva de 

apoio para a condução de entrevistas estruturadas com os sujeitos da pesquisa. 

Portanto, recomenda-se que seja seguido um roteiro preestabelecido, que visa cobrir 

as várias práticas utilizadas nesta abordagem de desenvolvimento de software. Esta 

forma de condução facilita bastante a coleta de informações, pois a obrigatoriedade 

de trabalhar com uma sequência determinada faz com que o foco seja mantido no 

rumo correto, evitando possíveis devaneios, que são muito comuns em entrevistas. 

Além disso, como cada aba da planilha aborda um tópico distinto, recomenda-

se escolher a pessoa do time que atue especificamente naquele determinado item, 

pois desta forma é possível captar a visão de quem mais entende daquele assunto. 

Deve-se evitar, portanto, que uma única pessoa responda a todas as questões da 

planilha, pois seria algo monótono e cansativo. Outra recomendação é que o gerente 

dos times seja entrevistado primeiramente, em um formato mais livre, sem que seja 

seguido o modelo de avaliação; deste modo, ele pode comentar de forma genérica 

sobre a sua equipe de trabalho, além da sua visão quanto às vantagens e eventuais 

problemas advindos da abordagem DevOps. Este contato inicial deve ser igualmente 

gravado e transcrito, pois a percepção dos gestores é fundamental, porque contribui 

em muito para formar a visão do pesquisador quanto ao trabalho das equipes. 

Caso seja possível, devido à disponibilidade dos sujeitos da pesquisa, o ideal 

é que uma pessoa de Controle de Qualidade responda às questões da aba Testes 
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Contínuos. Um desenvolvedor seria o mais indicado para falar sobre Integração 

Contínua e Entrega Contínua, enquanto que alguém de operações seria entrevistado 

sobre Infraestrutura como Código e Monitoração Contínua. Já as abas referentes ao 

Planejamento Contínuo e ao Feedback Contínuo deveriam ser revistas com alguém 

responsável pelo planejamento dos releases e pela interface com o usuário final. A 

aba Cultura, que contém questões genéricas, poderia ser respondida por qualquer 

pessoa do time. Recomenda-se que os contatos individuais tenham duração limitada 

a uma hora, tempo suficiente para abordar duas abas da planilha, se o entrevistado 

for mais sucinto nas suas respostas, ou apenas uma das abas, caso ele seja uma 

pessoa que prefira falar bastante sobre cada questão.  

A princípio, as questões deste modelo de avaliação podem servir apenas 

como um guia para o entrevistador, caso em que as possíveis respostas não seriam 

mostradas para os sujeitos da pesquisa; outra opção seria mostrá-las, juntamente 

com as notas atribuídas a cada alternativa, em um modelo mais participativo. 

Segundo Mattar Neto (2008, p. 169), na pesquisa de campo, é importante discutir 

quem é o observador e quais os instrumentos de medida por ele utilizados, sendo 

preciso, em vários momentos, retirar-se da posição de pesquisador para outra, por 

meio da qual seja possível analisar a maneira como os dados foram coletados. 

 A forma escolhida pelo pesquisador para interagir com as diversas pessoas 

entrevistadas foi a de responder a cada questão de forma compartilhada, ou seja, os 

sujeitos da pesquisa acompanhavam todas as questões e as possíveis respostas da 

planilha, de forma que a opção de nota escolhida fosse fruto de um consenso entre 

as partes. Desta forma, cria-se uma empatia, pois há uma corresponsabilidade pela 

escolha da alternativa mais adequada. Por se tratar de um modelo de avaliação 

qualitativo, optou-se por esta abordagem consensual quanto à nota atribuída a cada 

questão, de forma a minimizar o risco de parcialidade por parte do pesquisador.  
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4 ESTUDO DE CASO 
 

Este capítulo descreve em linhas gerais como ocorreram os estudos de caso, 

detalhando o que foi observado em cada unidade de análise, sendo que, para cada 

uma delas, procurou-se apresentar um breve contexto organizacional, seguido da 

forma como a abordagem DevOps foi implementada. Na sequência, explica-se como 

foi feito o estudo de caso para aquela unidade de análise, para então iniciar a 

descrição sobre o que foi observado para cada uma das práticas DevOps avaliada. 

É importante salientar que a apresentação dos resultados, bem como a comparação 

entre os casos, é objeto do capítulo 5. 

Quanto ao trabalho de campo, cabe explicar que foi conduzido em duas 

empresas multinacionais, sendo que, na primeira delas, também foi feito o piloto do 

estudo de caso, ou seja, foram pesquisadas duas unidades de análise distintas para 

a empresa A: uma delas na TI e a outra, que foi o piloto, em um setor que reporta 

diretamente para a matriz nos Estados Unidos, sem contato algum com a TI local, no 

Brasil. A terceira unidade de análise foi na empresa B, onde o estudo de caso foi 

realizado no departamento de TI, sendo importante destacar que se buscou avaliar 

justamente aquela parte da TI que estava mais avançada com relação à utilização 

da abordagem DevOps. 

 
4.1 PILOTO DO ESTUDO DE CASO 

 

O piloto do estudo de caso foi conduzido junto a um time da empresa A, que 

possui muita experiência em desenvolvimento ágil e DevOps, escolhido justamente 

por isso, já que o modelo de avaliação da maturidade foi construído em paralelo com 

a sua realização. É importante destacar que optou-se por aplicá-lo integralmente 

nesta equipe, ou seja, todas as perguntas do modelo foram respondidas, de modo a 

apresentar a avaliação completa da maturidade DevOps observada para o piloto. 

Esta estratégia mostrou-se eficaz, pois proporcionou segurança ao pesquisador para 

ir a campo, uma vez que todo o modelo de avaliação da maturidade DevOps já havia 

sido testado junto ao piloto do estudo de caso. 

 



 

 

 

 

 

92 

4.1.1 Contexto Organizacional do Piloto 
 

A empresa A é uma grande fornecedora de serviços de computação em 

nuvem e dispõe de um portal Web, onde é possível contratar um ambiente IaaS 

(Infrastructure as a Service), ou seja, uma infraestrutura básica na nuvem pública. 

Além disso, esta empresa também provê serviços de PaaS (Platform as a Service), 

que corresponde a um ambiente mais completo nesta mesma nuvem onde, além de 

disponibilizar serviços básicos como servidores, sistema operacional, rede e 

armazenamento, também é possível agregar uma plataforma de trabalho, composta 

de bancos de dados, middleware, além de várias ferramentas DevOps integradas. 

Com o objetivo de auxiliar clientes na sua transformação digital, a empresa A 

criou um serviço mais específico, chamado de Bluemix Garage Method, que 

funciona como uma consultoria para auxiliar na definição, design, desenvolvimento, 

teste e implantação de soluções utilizando um método que combina melhores 

práticas, ferramentas e serviços, que permite uma rápida entrega de valor para o 

usuário final (IBM BLUEMIX GARAGE METHOD, 2015, p. 4). Além deste serviço, há 

também um portal web, onde clientes de todo o mundo podem contratar, 

diretamente da nuvem pública, a infraestrutura, os ambientes PaaS e também 

serviços DevOps, ou seja, é possível criar uma conta no portal e, em seguida, iniciar 

um projeto, montar um pipeline de automação de tarefas, criar um repositório de 

código e todos os demais itens que dão suporte ao desenvolvimento ágil com uma 

abordagem DevOps.  

 A equipe que participou do piloto deste estudo de caso trabalha justamente 

com este portal web, em um formato que envolve a participação de vários países. 

Eles não atuam na parte da consultoria a clientes, somente nas funcionalidades 

providas pelo site do Bluemix Garage Method. Na verdade, o time do piloto é 

responsável pela infraestrutura e desenvolvimento destes requisitos, recebendo o 

conteúdo que será disponibilizado, que é fornecido pelos editores, que fazem parte 

de uma outra equipe. Ao final, todos os participantes do processo são funcionários 

da empresa A, uma vez que este departamento do piloto não utiliza serviços de 

terceiros. 
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4.1.2 DevOps no Piloto 
 

O piloto do estudo de caso foi feito junto ao time responsável pela frente de 

desenvolvimento de um portal web de boas práticas DevOps. Existem também duas 

outras frentes de trabalho, que são design e conteúdo, mas elas são executadas em 

outros países, sendo que há um contato muito frequente entre os três times, que 

inclui a discussão da estratégia e a definição das próximas entregas, por meio de 

reuniões semanais, feitas por áudio-conferência. 

A metodologia usada para desenvolvimento ágil é baseada na abordagem 

Scrum, em que as tarefas são organizadas em “cartões” utilizando a técnica Kanban, 

sendo que as iterações têm duração de uma semana e toda segunda-feira é feito um 

playback do que foi desenvolvido. Como foi escolhido um prazo bem curto para a 

duração da sprint, não há uma rigidez com relação a este ponto e, caso demore um 

pouco mais, o resultado é apresentado na semana seguinte. O time também reúne-

se toda sexta-feira, para se preparar e definir o que será apresentado na reunião de 

playback. O trabalho é baseado no conceito de backlog dinâmico, ou seja, a lista 

priorizada de tarefas a serem executadas naquela sprint pode ser revista, caso 

percebam que há algo mais urgente, que precisa estar pronto para a reunião de 

playback seguinte. O time trabalha no modelo de entregas contínuas, portanto sem 

datas fixas, pois visam adicionar melhoramentos e fazer correções continuamente. 

É obrigatório um rigoroso controle de qualidade no software que é promovido 

para produção pois, caso o código entre quebrado, o portal poderá ser afetado. Isto 

é obtido por meio de um alto grau de testes automatizados, que “é a melhor forma 

de evitar que algo quebrado seja promovido para produção”, segundo o gerente do 

time no Brasil. Além disso, são feitos constantes testes manuais, para garantir que 

uma entrega não provocou a quebra de outra, além de ser possível coletar feedback 

dos usuários quanto a problemas na utilização do site.  

O pipeline de implantação é composto de 4 estágios: build, testes, staging e 

produção. A passagem de um para o outro é feita de forma automatizada, exceto na 

etapa final, onde há uma validação manual, por meio de navegação no site, para 

que seja possível a promoção de staging para produção. Outro aspecto importante é 



 

 

 

 

 

94 

o monitoramento constante do site, pois existe um SLA muito alto de disponibilidade 

a ser atingido e mantido, e para tanto há uma escala para a análise dos incidentes.  

Todas estas etapas são delegadas para o time, que tem total autonomia e 

não necessita de uma aprovação formal da linha gerencial, que confia neles para 

fazerem todo o ciclo de validação. Como afirma o gerente do time, “quando o 

modelo DevOps é implantado, é fundamental dar autonomia para que o próprio time 

de desenvolvimento seja independente, sem a necessidade de aprovação gerencial 

para seguir adiante, pois é assim que a empresa ganha em velocidade.”  

 

4.1.3 Como foi feito o Piloto do Estudo de Caso 
 

O time escolhido para ser o piloto deste estudo de caso é composto por oito 

pessoas no Brasil, que fazem parte de uma estrutura bem maior, presente em vários 

países, pois a empresa A é uma multinacional. Entretanto, este time não reporta 

para a TI da empresa A no Brasil, pois são geridos por pessoas que ficam na matriz, 

localizada nos Estados Unidos, mas eles devem seguir algumas normas de 

segurança, que são obrigatórias para todos da empresa. 

A principal diferença para os demais casos é que, somente no piloto, a 

planilha de dados coletados, que contém as perguntas e possíveis respostas para 

avaliar a maturidade DevOps, foi enviada para todos os participantes do time. Eles 

então responderam às questões que mais se adequavam à sua função, fazendo 

comentários sobre cada uma delas. Além disso, foram conduzidas entrevistas com 

três pessoas do time, cada uma com duração aproximada de uma hora e meia: o 

seu gerente, que participou de dois encontros presenciais, o scrum master e um 

líder técnico, que já desempenhou o papel de scrum master anteriormente; essas 

duas últimas foram feitas por telefone, utilizando a técnica de compartilhamento da 

tela do computador, para que os entrevistados pudessem acompanhar as perguntas 

e possíveis respostas da planilha de dados coletados. Durante estas entrevistas, foi 

possível ratificar as respostas dos demais participantes do time, quanto a cada uma 

das práticas DevOps em avaliação. 

Também foi possível atuar como observador não participante em reuniões do 

time, quando foi permitido ao pesquisador entrar como ouvinte em dois encontros via 
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áudio-conferência, formato utilizado para as suas reuniões diárias. O primeiro deles 

foi um scrum meeting, que teve duração de aproximadamente 15 minutos (o limite 

máximo é de 30 minutos), acontece diariamente e é conduzido pelo scrum master, 

com o objetivo de rever o status do trabalho que será feito naquele dia e prover 

direcionamentos simples para os participantes. Ele passa o feedback posteriormente 

para o gerente do time, que só participa do último scrum meeting da semana, que 

ocorre na sexta-feira, de modo a não influenciar as pessoas, deixando-as mais livres 

para desabafar, pois a ideia é que o time consiga resolver sozinho os seus conflitos. 

O segundo encontro foi justamente em um scrum meeting de sexta-feira, que tem 

uma duração um pouco maior, pois já serve como um fechamento da semana e 

conta com a participação do gerente do time.  

Além disso, foram organizadas duas outras reuniões, feitas exclusivamente 

para explicar melhor ao pesquisador como funcionam as principais ferramentas que 

suportam as cadências do time. A primeira delas ocorreu logo após o scrum meeting 

da sexta-feira, quando o gerente, o scrum master e o líder técnico permaneceram na 

áudio-conferência e o backlog do time foi mostrado por meio de compartilhamento 

da tela do computador. Trata-se da ferramenta que é utilizada para gerenciamento e 

priorização das tarefas que são executadas em cada sprint. Além disso, foi mostrado 

também o painel de controle da ferramenta Trello, que dá suporte para o modelo 

Kanban utilizado, na qual as tarefas são movidas de uma coluna para outra, à 

medida em que progridem no seu ciclo de desenvolvimento, permitindo que sejam 

priorizadas e vistas por todos do time. Estas reuniões viabilizaram ao pesquisador a 

oportunidade de efetuar uma análise documental sobre algumas das ferramentas 

utilizadas pelo time. 

 

4.1.4 Análise Preliminar do Piloto 
 

A seguir, é feita uma análise preliminar do piloto do estudo de caso, de forma 

a delinear o que foi observado durante a pesquisa de campo, por meio da aplicação 

do modelo de avaliação da maturidade DevOps. 
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4.1.4.1 Pessoas e Cultura no Piloto 

 

Uma característica interessante do piloto é que todos do time possuem um 

perfil multidisciplinar, não havendo uma divisão clara dos papéis, portanto todos da 

equipe podem atuar em desenvolvimento, testes, infraestrutura e monitoração. A 

parte referente ao planejamento de negócios fica sob a responsabilidade do gerente 

e, de modo a facilitar a condução dos trabalhos, o time possui um líder, responsável 

por entender as demandas, discutir os aspectos técnicos e participar das reuniões 

estratégicas, e mais dois líderes técnicos, que têm responsabilidades adicionais. 

Este modelo de trabalho viabiliza um foco maior nas tarefas do que nos papéis de 

cada componente do time. Além disso, o fato de todas as pessoas da equipe 

reportarem diretamente para uma mesma pessoa também facilita bastante a 

priorização das tarefas e a união do time em busca do mesmo objetivo.  

 

4.1.4.2 Planejamento Contínuo no Piloto 

 

A ferramenta usada para o planejamento e para armazenar o backlog de 

histórias e defeitos é o IBM DevOps Services (IDS), que provê uma visibilidade para 

todas as pessoas envolvidas no processo, inclusive de outros países, mas somente 

para informações de alto nível, ou seja, quais são os itens de trabalho (histórias e 

defeitos) que estão em progresso e a sua priorização. Já o time do Brasil utiliza a 

ferramenta Trello, que provê um quadro Kanban, onde os itens de trabalho são 

particionados em tarefas menores, visíveis apenas para os membros do time. 

Como a metodologia utilizada é o Kanban, tanto a priorização quando a coleta 

de requisitos podem acontecer a qualquer momento, embora seja mais comum que 

isso ocorra às sextas-feiras, quando todo o time se reúne para discutir, dentre outras 

coisas, as questões referentes à priorização e ao feedback. Além disso, todos os 

membros do departamento, inclusive nos demais países, utilizam uma ferramenta de 

colaboração chamada Slack, que permite que pessoas de um mesmo grupo possam 

conversar entre si.  
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4.1.4.3 Integração Contínua no Piloto 

 

O pipeline de implantação automatizado é viabilizado por meio de ferramentas 

disponíveis no IDS, que provê uma plataforma de desenvolvimento em nuvem, onde 

é possível criar um projeto e especificar os itens necessários para implementar 

DevOps, de uma forma bem simplificada. Ou seja, permite ver em que estágio do 

pipeline está o build, possibilita o rollback automático, ou mesmo colocar em 

produção uma versão anterior do código. Em suma, o IDS reúne várias ferramentas 

DevOps para desenvolvimento de projetos de software. A automação das tarefas de 

build é feita com a ferramenta Gulp, que auxilia nos scripts, viabiliza rodar os testes 

unitários e permite fazer várias transformações de arquivos. Para gerenciamento do 

código, é usada a ferramenta GitHub Enterprise. 

 

4.1.4.4 Testes Contínuos no Piloto 

 

Além do pipeline de implantação, que proporciona cerca de 60% de testes 

unitários automatizados, há uma regra que o time deve seguir quanto à revisão do 

código, que deve ser feita sempre por duas outras pessoas, diferentes daquela que 

foi responsável pelo seu desenvolvimento. Desta forma, quando o software está 

pronto para ser colocado em produção, o time já tem a garantia da sua qualidade 

mas, por segurança, a última etapa do pipeline, que promove o código de staging 

para produção, é feita de forma manual, de modo a haver uma validação humana 

para dar o OK final. Os testes de carga são efetuados pela ferramenta Load Impact, 

que permite simular o acesso simultâneo de centenas de usuários ao portal, para 

avaliar como a aplicação vai responder, a fim de identificar possíveis problemas de 

performance, pela utilização de memória nestes momentos de pico. 

 

4.1.4.5 Entrega Contínua no Piloto 

 

O pipeline de implantação é provido pelo IDS, que cria uma visão simplificada 

referente à automação das tarefas, mas na verdade a ferramenta que roda por trás é 

o Jenkins. A prática da entrega contínua é muito bem implementada, uma vez que 
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são feitas implantações diárias de novos releases em produção e, caso necessário, 

é possível até fazer várias vezes ao dia. Conforme explicado pelo scrum master da 

equipe, no caso do piloto: 
Se pensarmos nas cerimônias recorrentes, nas cadências, podemos dizer 
que temos uma iteração com duração de uma semana. Por outro lado, 
quando pensamos na entrega de software, este conceito de iteração é 
levado ao extremo, pois conseguimos promover diariamente novos códigos 
em produção, o que remete a um processo de entrega contínua.  

O time também utiliza a técnica de Toggled Features, em que novas 

funcionalidades são colocadas em produção com um acesso limitado (somente para 

usuários da empresa, por exemplo), sendo possível estender de forma dinâmica 

para todos os demais, quando já estiver bem testado por este grupo menor. 

 

4.1.4.6 Infraestrutura como Código no Piloto 

 

A infraestrutura utilizada é o Bluemix, que é formada por uma nuvem com 

servidores em alta disponibilidade, distribuídos em três países: Inglaterra, Austrália e 

Estados Unidos. Com isso, eles garantem que o portal esteja sempre no ar, pois a 

meta é não ter indisponibilidade no ambiente. Uma técnica DevOps utilizada em 

todas as implantações para evitar indisponibilidade é o blue-green deployment, que 

viabiliza a criação de dois ambientes idênticos para o mesmo release, podendo 

haver a alternância entre um e outro, pois um deles fica ativo e o outro inativo. 

 

4.1.4.7 Monitoração Contínua no Piloto 

 

O usuário real não é monitorado diretamente, pois é utilizada a ferramenta 

New Relic, que faz uma checagem automática da disponibilidade do site e da 

aplicação em todas as regiões. Caso ocorra algum problema, esta ferramenta envia 

uma notificação para o Slack, que é uma ferramenta de comunicação colaborativa, 

que permite separar em canais os diferentes assuntos, através dos quais todos do 

grupo podem comunicar-se por meio de mensagens. Se este problema persistir por 

mais do que alguns minutos, o aplicativo New Relic cria automaticamente um ticket 

na ferramenta Pager Duty, que providencia o envio de mensagem para o celular dos 
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responsáveis. Para os logs de desenvolvimento, é utilizada a ferramenta Sumo 

Logic. 

 

4.1.4.8 Feedback Contínuo no Piloto 

 

No que diz respeito ao feedback do usuário, o próprio portal possui um campo 

para fornecimento de comentários e, além disso, o site provê artigos técnicos, sendo 

que todos eles disponibilizam a opção de compartilhamento, que possibilita postar 

diretamente em diversas redes sociais. Também existem no portal algumas seções 

específicas, que pedem explicitamente por um feedback, questionando sobre algum 

ponto, com opções de respostas pré-determinadas. 

Para avaliar o comportamento dos usuários, é usado o conceito de telemetria, 

que é uma tecnologia que permite a medição de informações que são do interesse 

do desenvolvedor do sistema. A ferramenta utilizada para monitorar as métricas de 

acesso ao site é o Google Analytics, que faz o rastreamento do acesso às páginas, 

seções e botões do portal. Com base nos resultados obtidos, é possível identificar 

tendências de uso, verificar o que está agradando e trabalhar com hipóteses sobre o 

comportamento das pessoas que acessam o ambiente; por exemplo, supõe-se que 

implementar algo possa gerar um aumento nos acesso ao site, ou mesmo aumentar 

o tempo que cada pessoa fica em uma determinada página. 

Quanto ao feedback dos usuários internos, é comum realizar um protótipo do 

que será desenvolvido, que é apresentado nas reuniões de playback, que são feitas 

toda segunda-feira. Desta forma, é possível avaliar e aprovar, antes de dar início ao 

desenvolvimento propriamente dito, pois esta é também uma oportunidade para 

planejamento do que será colocado no backlog de tarefas do time.  

 
4.2 ESTUDO DE CASO NA EMPRESA A 

 

O estudo de caso na empresa A foi conduzido junto a uma das equipes da TI, 

ou seja, a unidade de análise não corresponde à TI da empresa como um todo, pois 

foi focado em um dos seus times, escolhido justamente por ser o que mais utiliza 

práticas DevOps no seu dia a dia. 
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4.2.1 Contexto Organizacional da Empresa A 
 

A empresa A é uma multinacional da área de tecnologia da informação, que 

inclusive fornece software e serviços para atender às demandas dos seus clientes 

quanto a projetos referentes a DevOps. Ela possui uma TI com aproximadamente 

150 pessoas, que são responsáveis pela prestação de serviços para todos os países 

da América Latina, sendo que existem sistemas de âmbito mundial, que não são 

geridos por ela, e vários outros de âmbito regional, que ficam sob a responsabilidade 

deste grupo no Brasil. A maioria do trabalho, contudo, é referente à manutenção e 

melhorias em sistemas já existentes, ou seja, que já estão em produção há alguns 

anos. 

A estrutura organizacional da TI é composta por vários gerentes, que dividem 

a gestão de cerca de 20 equipes de desenvolvimento, chamadas internamente de 

squads, responsáveis pelas diversas aplicações que são usadas especificamente no 

Brasil ou em vários países da América Latina, que podem variar de ambientes em 

mainframe até aplicativos modernos, que trabalham com o conceito de mobilidade, 

ou seja, acesso via smartphone ou iPad.  

Além disso, existe um outro time, chamado de evangelistas DevOps, que é 

composto de nove pessoas, cuja função é estudar as diversas práticas e processos 

utilizados nesta abordagem, bem como pesquisar dentre as várias ferramentas 

disponíveis para, em seguida, levar este conhecimento aos demais times da TI. Eles 

fazem provas de conceito e, em comum acordo com o gerente das squads, são 

alocados temporariamente em algumas delas para instalar as ferramentas DevOps, 

difundir os processos e a nova cultura, por meio de treinamentos para os times que 

estão implantando esta nova perspectiva de trabalho. 

Mesmo nas equipes que desenvolvem utilizando a plataforma mainframe, a 

adoção destas novas práticas consegue trazer bons resultados, como afirma um dos 

evangelistas DevOps entrevistados: “independentemente da tecnologia que o time 

utiliza, sempre conseguimos ajudá-lo a ser mais ágil, pois o nosso objetivo, no fim 

das contas, é viabilizar que eles consigam entregar o software mais rápido, com 

mais produtividade.” 
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4.2.2 DevOps na Empresa A 
 

A empresa A vem passando por uma grande transformação no que diz 

respeito à forma de trabalho do seu departamento de TI, que até pouco tempo 

utilizava apenas o modelo em cascata no desenvolvimento e manutenção dos seus 

aplicativos. As mudanças começaram no início de 2014, quando deu-se início ao 

treinamento de todos os times em metodologia ágil de desenvolvimento, sendo que 

a técnica escolhida foi o Scrum. Este processo teve duração de aproximadamente 

dois anos e, ao final de 2015, praticamente todos os times que compõem a TI já 

estavam utilizando os conceitos de agilidade no seu dia a dia de trabalho. 

A segunda etapa da transformação começou em meados de 2015 e ainda 

está em andamento, sendo que o seu objetivo é justamente disseminar as práticas 

DevOps nos diversos times da TI, por meio do trabalho dos evangelistas DevOps; no 

início, eles tiveram que pesquisar e estudar as diversas ferramentas disponíveis, 

pois não as conheciam. Na prática, o trabalho de disseminação do conhecimento 

começou efetivamente em 2016, quando os primeiros times foram apresentados ao 

novo modelo DevOps de trabalho. Das cerca de 20 equipes de trabalho, pode-se 

dizer que quatro ou cinco já estão utilizando estes novos conceitos, mas o nível de 

maturidade varia de uma squad para a outra. 

Outro time que também atua com o objetivo de evangelização é o de design 

thinking, composto de sete pessoas, que pertencem à estrutura organizacional da TI 

e trabalham junto às unidades de negócio, com o intuito de entender o problema 

delas e ajudar a resolvê-lo. Para tanto, trabalham inicialmente em uma sessão de 

design thinking, para em seguida levar os requisitos para a squad adequada, que faz 

o que eles chamam de investigação técnica do que foi solicitado. Este time é ainda 

mais recente que os evangelistas DevOps, pois começaram a atuar desta forma no 

segundo semestre de 2016. 

Como a empresa A é uma grande fornecedora de ferramentas DevOps, é 

claro que a maioria dos times utiliza estes produtos, até por um questão de custo, 

porém eles não são obrigados a proceder desta forma. Entretanto, para que possam 

contar com o apoio dos evangelistas DevOps, as equipes geralmente escolhem as 
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ferramentas que são homologadas por eles, que podem ser ou não de propriedade 

da empresa A.  

 

4.2.3 Como foi feito o Estudo de Caso na Empresa A 
 

O estudo de caso na empresa A foi conduzido junto a uma das equipes da TI 

que utiliza bastante as práticas DevOps no seu dia a dia. Ela é composta por um 

scrum master, um project owner e dois application owners, que são os analistas de 

negócios, que fazem a interface entre os usuários e o restante da equipe, ou seja, 

cabe a eles representar o PO junto ao time, trazendo e traduzindo os requisitos para 

uma linguagem mais técnica. Além disso, são dois desenvolvedores, uma pessoa 

responsável pelos testes, outra pelo planejamento e mais uma para cuidar da 

infraestrutura, que também atua como desenvolvedor para determinados casos.  

Este time é responsável pelo sistema que viabiliza que os distribuidores dos 

equipamentos fabricados pela empresa A possam dar entrada nos seus pedidos de 

forma automatizada. Para Brasil e México, ele atende a cinco grandes parceiros e 

trata apenas dos pedidos de hardware. Já para os demais países da América Latina, 

o sistema também é usado para pedidos de software e serviços, atendendo a um 

número maior de distribuidores, que são os responsáveis por receber os pedidos 

das revendas que comercializam os softwares, serviços e equipamentos fabricados 

pela empresa A. Existem duas exceções, válidas somente no Brasil, que são 

empresas que podem comprar diretamente, usando este sistema, e vender para o 

seu cliente final, neste caso chamadas de parceiros de primeira camada. Em 

resumo, nota-se que este sistema atende a um número específico de empresas, 

uma vez que as revendas, que são em maior número, não têm autorização para 

acessá-lo. 

É importante explicar que esta equipe teve que desenvolver o novo sistema 

de pedidos em um prazo bem curto, o que não é um cenário comum, uma vez que a 

maioria dos times trabalha basicamente na manutenção de aplicativos já existentes 

ou na criação de funcionalidades adicionais. A empresa A já utilizava outro sistema 

para que seus parceiros pudessem colocar os pedidos de hardware, que já vinha 

sendo usado há mais de 15 anos. Por ser muito antigo e estar defasado, o projeto 
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visou criar tudo a partir do zero, sendo que para isso foram utilizadas metodologias 

ágeis de desenvolvimento, desde o começo do projeto, no início de 2015. Nesta 

fase, a equipe chegou a contar com sete desenvolvedores, mas não eram usadas 

ferramentas nem práticas DevOps, que só foram introduzidas quando o novo 

sistema entrou em produção, a partir de meados de 2016. 

O trabalho foi composto de 14 entrevistas com 10 sujeitos de pesquisa, que 

fazem parte do time ou que têm alguma relação com ele. A maioria das conversas 

teve duração de uma hora, no máximo, sendo que os entrevistados possuem as 

seguintes funções: gerente do time, evangelista DevOps, planejamento, analista de 

negócios, desenvolvedor, operações, design thinking e project owner. Inicialmente, 

foram conduzidas duas entrevistas livres, uma com o gerente do time e a outra com 

um evangelista DevOps, que puderam explicar a sua visão sobre o trabalho, sem 

que fosse seguida a estrutura da planilha de dados coletados. Esta conversa inicial é 

muito importante para situar o pesquisador com relação ao time e à sua forma de 

abordar a perspectiva DevOps. Em seguida, foram feitas entrevistas estruturadas 

com diversos membros da equipe, visando responder às questões de cada uma das 

abas da planilha de dados coletados, que avalia a maturidade das principais práticas 

DevOps, sendo que o pesquisador procurou sempre falar com a pessoa do time que 

tinha mais familiaridade com o tópico abordado.  

Para confirmar as respostas referentes à integração contínua, aos testes 

contínuos e à entrega contínua, optou-se por entrevistar duas pessoas para cada 

uma delas, sendo que, ao final, chegou-se a um consenso quanto às notas em que 

houve divergência de opinião. No último dia desta pesquisa de campo, foram feitas 

duas entrevistas livres com pessoas que não fazem parte da rotina diária do time: 

um especialista em design thinking e a pessoa que exerce o papel de project owner, 

que não pertence à TI da empresa A, mas sim ao time de negócios; o objetivo foi 

captar a visão de quem não estava diretamente inserido no contexto daquela equipe. 

Seguindo a técnica de observação, foi permitido ao pesquisador participar 

como ouvinte de duas reuniões do time, sem que nenhuma pergunta fosse feita, pois 

a ideia era que as reuniões fluíssem normalmente, sem interferência de uma pessoa 

externa ao grupo. A primeira foi uma retrospectiva, momento no qual o time reúne-se 

presencialmente para avaliar os pontos positivos e negativos da sprint que acabou 
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de terminar. A segunda participação foi em uma reunião de planejamento, quando 

são definidas e priorizadas as histórias que serão trabalhadas na próxima sprint. 

Cada um destes encontros teve a duração de um turno e também possibilitou ao 

pesquisador uma análise documental, pois ambas as reuniões foram conduzidas 

com o apoio de ferramentas DevOps, que puderam ser observadas, de modo a 

possibilitar uma visão mais prática de como o processo é conduzido. 

 

4.2.4 Análise Preliminar da Empresa A 
 

A seguir, é feita uma análise preliminar da empresa A, de forma a delinear o 

que foi observado durante a pesquisa de campo, por meio da aplicação do modelo 

de avaliação da maturidade DevOps. 

 

4.2.4.1 Pessoas e Cultura na Empresa A 

 

O ponto mais interessante com relação a pessoas e cultura foi a forma como 

a empresa A se reorganizou para conseguir implementar as metodologias ágeis de 

desenvolvimento de software, em um primeiro momento, que teve seu início em 

2014 e perdurou até o final de 2015; ou seja, trata-se de algo muito recente e, por 

meio desta abordagem, todas as equipes da TI foram treinadas e conseguiram 

migrar do modelo em cascata para a nova metodologia Scrum de desenvolvimento 

de software. 

 Quando todos os times já estavam trabalhando neste novo modelo, foi criada 

uma nova equipe, composta de oito evangelizadores DevOps, pois a empresa A 

percebeu que é bem mais fácil implantar estas novas práticas em times que já 

trabalham utilizando os conceitos de agilidade. As pessoas deste time possuem um 

conhecimento específico em cada área-chave; por exemplo, um dos entrevistados é 

especializado na disciplina de testes contínuos, enquanto o outro é focado na parte 

de implementação e entrega do software, enquanto outra pessoa fica responsável 

pelo desenvolvimento colaborativo 

Inicialmente, eles fazem uma análise da maturidade da equipe alvo, com base 

na forma como estão atuando, antes de propor qualquer tipo de mudança. Com isso, 
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é possível descobrir quais são os principais problemas daquele time e qual das 

práticas DevOps traria resultados de forma mais imediata. Conforme explicado por 

um dos evangelizadores, “sempre instruímos o time a começar por onde ele tem a 

maior dor, ou seja, não há um começo específico, que seja igual para todos, pois 

procuramos focar no pior calo do time, damos o suporte e ajudamos a implementar 

alguma disciplina DevOps.” 

 

4.2.4.2 Planejamento Contínuo na Empresa A 

 

A empresa A costuma trabalhar, de forma geral, com pessoas dedicadas para 

cada squad, mas isso não foi observado com relação ao planejamento do trabalho, 

pois a pessoa entrevistada participa de três equipes distintas, sendo que há uma 

iniciativa prevista para 2017 na qual ela passará a ficar focada em apenas um time. 

Na grande maioria das equipes da TI, as sprints têm duração de três semanas e há 

sempre um project owner (PO) da área de negócios, que não é dedicado para um 

time específico, mas geralmente está disponível para esclarecer dúvidas e orientar a 

equipe, principalmente nas reuniões de planejamento, que são feitas antes de cada 

sprint, onde o PO é responsável por priorizar as tarefas que serão desenvolvidas.  

A coleta dos requisitos junto à área de negócios é feita com a utilização de 

planilhas, mas toda a parte do planejamento é feita utilizando metodologia Scrum, 

utilizando o conceito de pontos, que são atribuídos para cada história, de modo a ter 

uma quantificação do trabalho a ser realizado. Ao final da sprint anterior e antes de 

começar a próxima, todo o time se reúne com dois objetivos: fazer a retrospectiva do 

que deu certo e errado na rodada anterior e definir o planejamento da próxima sprint. 

Esta é uma das poucas vezes em que todo o time reúne-se pessoalmente, inclusive 

com a participação do gerente, em um evento que dura todo o dia; a retrospectiva é 

feita no turno da manhã e o planejamento à tarde, este último com a participação do 

project owner. 

 De forma geral, a grande maioria das equipes utiliza a ferramenta Rational 

Team Concert (RTC) para planejar as histórias que serão desenvolvidas em cada 

sprint, mesmo as que ainda não implementaram nada referente a DevOps, porque 

todo o conceito de agilidade é feito com base nesta ferramenta, que gerencia o ciclo 
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de vida da aplicação. Portanto, no início de cada sprint, os requisitos são passados 

para a ferramenta RTC, onde é armazenado o backlog do time, que são as tarefas a 

serem executadas. Esta ferramenta também ajuda na definição de quantos pontos 

são atribuídos para cada atividade e na priorização do trabalho que será efetuado 

naquela sprint.  

Em suma, este processo já é feito de forma consistente por todos os times da 

TI, seguindo a metodologia de desenvolvimento ágil Scrum, mas não há uma visão 

integrada quanto ao planejamento de tarefas entre as diversas equipes e, em caso 

de divergência, os gerentes são acionados para tomar a decisão. A parte referente à 

documentação para eventuais auditorias é feita com a utilização de wikis, que é um 

conjunto de páginas interligadas, às quais todos têm acesso para consulta e também 

edição. Em suma, não é utilizada uma ferramenta específica para esta finalidade. 

 

4.2.4.3 Integração Contínua na Empresa A 

 

A ferramenta DevOps utilizada por quase todos os times da empresa A é o 

RTC que, no caso da equipe entrevistada, serve como base para armazenar todas 

as versões do código, desde que teve início o desenvolvimento do novo sistema; na 

prática, trata-se de um comércio eletrônico entre empresas, pois ele atende desde a 

entrada do pedido até a entrega do hardware no parceiro, passando pelas interfaces 

que viabilizam o faturamento e transporte do material adquirido. Como explica um 

dos desenvolvedores, “os requisitos entram no RTC como uma história ou um 

defeito e, sempre que alguém faz um commit, ele obrigatoriamente tem que associar 

este código a um item de configuração no RTC, que controla o seu versionamento.” 

Os demais artefatos, como alterações em bancos de dados e a parte da 

infraestrutura, também são associados a um item de configuração no RTC, mas o 

controle total de versões é feito somente para a parte do código, por enquanto. 

Caso determinada equipe opte por não usar o RTC, os evangelistas DevOps 

também dão apoio para a ferramenta GitHub, que está disponível para a empresa A 

em um formato chamado de GitHub Enterprise, que é uma versão mais voltada para 

empresas e permite maior controle, pois há um licenciamento e uma instância 

dedicada deste produto disponível. Além disso, muitos times usam o Slack como 
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ferramenta para comunicação colaborativa, embora não seja um software fabricado 

pela empresa A. 

O pipeline de implantação é automatizado e composto de quatro ambientes, 

sendo o primeiro deles interno à empresa A, pois fica no computador de cada um 

dos desenvolvedores e é chamado pelo time de coding, pois é usado para codificar 

e fazer testes unitários. Ou outros três ambientes ficam em nuvem, hospedados na 

infraestrutura da Softlayer, e possuem controle de versão e backup pelo RTC: 

a) desenvolvimento, também chamado de stable, pois já representa de 

fato a primeira versão estável do código; 

b) UAT, onde são feitos os testes de aceitação do usuário interno; 

c) produção, que é o ambiente final ao qual o usuário externo tem acesso. 

 A associação de histórias, defeitos e o controle das sprints são feitos com a 

ferramenta RTC, sendo que no futuro os casos de teste também serão associados, 

pois os ambientes já estão sendo preparados para isso. Segundo foi reportado em 

mais de uma entrevista, a vantagem do RTC é que, além de fazer o controle do 

código, ele permite também o acompanhamento da aplicação da metodologia ágil, 

viabilizando o planejamento das sprints e o controle do backlog. Esta ferramenta 

também faz o merge automatizado mas, no caso da equipe pesquisada, ainda é 

necessária uma revisão manual antes de fazer o build, tarefa executada por um dos 

desenvolvedores do time, para garantir que não houve algum problema.  

Também foi notado que uma das preocupações da equipe consiste em revisar 

sempre o débito técnico, o que é feito nas reuniões diárias, quando cada commit é 

avaliado, embora isto não seja feito com a utilização de uma ferramenta. Caso um 

problema técnico mais grave seja identificado, eles tentam negociar uma revisão das 

tarefas programadas para aquela sprint, de modo a incluir no backlog uma tarefa 

para resolver o defeito em questão. Segundo um dos desenvolvedores: 
Eu já havia trabalhado com metodologia ágil de desenvolvimento em um 
projeto anterior, mas este agora é o primeiro em que utilizamos DevOps e 
realmente senti que estamos trabalhando junto com o time de operações. 
Nos outros casos, cada lado só pensava em resolver o seu problema, mas 
agora vemos todos trabalhando juntos e atuando de forma proativa de modo 
a sanar todos os pontos identificados. 

Atualmente, a equipe entrevistada faz cerca de duas ou três implantações em 

produção durante cada sprint, sendo que não é preciso esperar até o seu final, pois 
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é possível fazer isso em qualquer dia da semana, porque o processo é rápido e não 

tem apresentado problemas. 

 

4.2.4.4 Testes Contínuos na Empresa A 

 

 No caso específico da empresa A, os testes em geral são decorrentes de 

demandas de controle por parte da área de negócios, ou seja, se existe uma regra 

corporativa que obriga a fazer um determinado nível de testes em um sistema, caso 

ele possa vir a gerar perdas financeiras, por exemplo, então o time passa a ter uma 

preocupação real com a disciplina de testes e a aplicação só entra em produção se 

tiver passado por todas as validações exigidas. Mas isso geralmente não é o que 

mais acontece e, segundo um dos evangelizadores DevOps, “a área de testes acaba 

ficando sempre com uma menor prioridade, quando comparada com as demais, e 

estas são as nossas piores práticas atualmente.” 

 Ele explica que todo desenvolvedor sempre faz algum tipo de teste no código, 

mas em um ambiente DevOps isso não é suficiente, pois a ideia é ter controles que 

possam avaliar de forma automática o que está sendo entregue e, para isso, não é 

suficiente fazer um pente-fino no código; é preciso que o desenvolvedor crie testes 

unitários e há sempre muita resistência a isso. O ideal seria que os testes fossem 

criados antes mesmo do início do desenvolvimento, que deveria ser feito pensando 

em passar nos testes que foram criados. Entretanto, segundo ele mesmo afirma, 

isso é muito difícil de conseguir implementar, até porque a maioria dos projetos na TI 

são compostos de manutenção em sistemas que já estão em produção, uma vez 

que os desenvolvimentos de novos sistemas não ocorrem com muita frequência.  

 No caso de ferramentas DevOps, alguns times utilizam o Rational Quality 

Manager (RQM), que faz a gestão de qualidade dos testes e viabiliza um painel de 

controle, mas ainda não é usado na sua potencialidade completa, sendo mais 

aplicado em testes manuais, para fins de documentação. O ideal seria usar o RQM 

de forma integrada com o RTC, que faz o versionamento, mas atualmente o RTC é 

usado plenamente no desenvolvimento, não para os testes, pois o RTC é a 

ferramenta de versionamento que é usada por praticamente todos os times da TI, 
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sendo que ela corresponde ao GitHub, que é a ferramenta DevOps mais conhecida 

para esta finalidade.  

Outra ferramenta DevOps usada por alguns times é o Rational Functional 

Tester (RFT), que viabiliza a criação de testes automatizados, que simulam as ações 

de um ser humano ao utilizar o sistema. Já as equipes que desenvolvem aplicativos 

para dispositivos móveis utilizam uma ferramenta de automação de testes chamada 

Appium, que é de código aberto. De forma geral, estes são os times que conseguem 

implementar mais facilmente a prática de testes contínuos, devido principalmente ao 

perfil dos profissionais que trabalham com estas aplicações. Por outro lado, os times 

que desenvolvem em mainframe têm maior dificuldade nesta área, principalmente 

porque as equipes são compostas por pessoas que já trabalham na empresa há 

mais tempo e ainda não absorveram esta nova cultura. 

No caso específico do time entrevistado, o teste unitário ainda é feito de forma 

manual, baseado nas definições que estão na história, que foi criada a partir das 

informações fornecidas pelo usuário. Além disso, o gerenciamento dos testes ainda 

não é integrado, pois este é um ponto que está sendo trabalhado, uma vez que o 

time já implementa casos de teste. 

 

4.2.4.5 Entrega Contínua na Empresa A 

 

A empresa A utiliza os termos MtP (Move to Production) e MtQA (Move to QA) 

para designar a movimentação de código entre os ambientes de desenvolvimento, 

que é um dos pontos onde DevOps consegue ser muito efetivo, como explica um 

dos gerentes, que é responsável por 6 das 20 equipes de trabalho: 
Nós achamos que, primeiramente, os times precisam implementar uma 
metodologia ágil de trabalho, pois desta forma eles já conseguem entregar 
coisas menores, várias vezes, medindo e ajustando sempre, para validar se 
estão no caminho certo. Quando eles já conseguem trabalhar desta forma, 
começam a sentir a necessidade de fazer múltiplas entregas e esbarram na 
tecnologia, que é a parte da infraestrutura. Com a automação do MtP você 
consegue ver o ganho imediato, pois a quantidade de MtPs cresce muito e a 
velocidade na entrega do software aumenta também. 

 A ferramenta DevOps usada para automatizar a implantação é o UrbanCode, 

que faz um mapeamento de tudo que é necessário, retirando todas as interferências 

manuais do processo. Como o trabalho de transformação DevOps ainda não atingiu 
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todas as equipes, muitas delas ainda usam o modelo tradicional de implantação do 

software, como afirma um dos evangelizadores: “o nosso objetivo é proporcionar aos 

times orientação, ferramentas e treinamento, para que possam ter automação, 

processos e cultura, de modo a conseguirem ser mais ágeis.” 

Ele explica que não há uma receita pronta, que possa ser aplicada igualmente 

em todos os times, pois depende muito da tecnologia que cada um deles utiliza, mas 

a proposta é sempre baseada em uma análise inicial, com questionamentos quanto 

aos processos de testes e de release, se possuem repositório de código, se fazem 

desenvolvimento colaborativo, se monitoram a aplicação, se colhem o feedback do 

usuário. Em seguida, sugerem as mudanças, ajudam a implementá-las, fazem uma 

prova de conceito e acompanham os times, para que consigam seguir sozinhos, 

fazendo as implantações até mesmo diariamente, se for necessário. Mas o processo 

de mudança não é fácil, pois o desafio é “conseguir fazer com que eles saiam do dia 

a dia, para poderem aprender a trabalhar de uma forma diferente, porque todos tem 

prazos e entregas a fazer”, ele conclui. 

Como todos os times da TI já trabalham com metodologia Scrum, a parte do 

desenvolvimento já está relativamente adiantada, pois todos já trabalham de forma 

mais colaborativa, mas não possuem nada referente a operações. Portanto, uma 

das primeiras recomendações dos evangelistas DevOps é que seja adicionada uma 

pessoa com este perfil na equipe, que vai participar das reuniões diárias e ficar 

ciente de tudo que está acontecendo, pois isso é fundamental para que o time passe 

a não depender mais de profissionais externos a ele. É importante ressaltar o ganho 

de produtividade que é obtido com a utilização desta nova abordagem, como afirma 

o gerente de algumas equipes de desenvolvimento: 
Os times que foram trabalhados pelos evangelistas DevOps reportaram um 
grande sucesso, pois as entregas ficaram muito mais rápidas, levando cerca 
de 10 minutos para fazer o MtP, que antes demorava de dois a três dias! 
Isso acontece devido à automação, que deixou o processo mais simples e 
bem mais ágil, que é diferente de ficar apenas mais rápido, porque você 
pode pedir várias, basta apertar um botão. 

Este ganho de produtividade foi conseguido inclusive em times que trabalham 

com sistemas mais antigos, usando a plataforma mainframe, mas nestes casos a 

automação ficou limitada aos ambientes não produtivos, ou seja, as ferramentas 
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DevOps são usadas para fazer o MtQA, por exemplo, mas este processo ainda não 

está disponível para o MtP, que corresponde ao envio do software para produção. 

 

4.2.4.6 Infraestrutura como Código na Empresa A 

 

O ponto positivo que foi observado é que todo o ambiente utilizado pelo time 

pesquisado fica hospedado na nuvem da Softlayer, o que permite uma flexibilidade 

muito grande nos processos de mudança na infraestrutura. Entretanto, como este é 

um sistema relativamente estável, que não requer mudanças constantes de aumento 

ou redução no ambiente, ainda não foram implementadas práticas que permitam o 

tratamento da infraestrutura como código. 

No caso de um incidente grave, considerado severidade 1, todo o time para e 

foca em resolver o problema, sendo que é possível atuar em menos de duas horas 

para realizar eventuais mudanças no ambiente em nuvem. Isto é decorrente de um 

acordo que eles têm com a Softlayer para casos de emergência, no qual primeiro é 

provida a infraestrutura em nuvem necessária, para somente depois serem tratadas 

as questões comerciais entre as partes. Para os demais pedidos, o processo segue 

o seu fluxo normal quanto às tratativas entre o time e o provedor de nuvem. 

 

4.2.4.7 Monitoração Contínua na Empresa A  

 
A monitoração do build é feita pelas ferramentas RTC e UrbanCode, sendo 

que há uma integração delas com o Slack, que é usado de forma colaborativa pelo 

time para fins de comunicação. Desta forma, todos são notificados quando o 

processo é concluído ou quando dá erro. O único ponto observado é que o RTC e o 

UrbanCode ainda não estão devidamente integrados, ou seja, não há uma interação 

automática entre eles, o que ainda é um plano para o futuro. 

Já a monitoração da infraestrutura ainda é feita de forma manual, sem o uso 

de ferramentas e com poucos scripts usados apenas para facilitar a emissão de 

determinados comandos. Segundo reportado pela pessoa de operações do time, o 

foco no desenvolvimento do novo sistema não permitiu que a equipe parasse para 

avaliar questões referentes à monitoração. Com a entrada em produção, em meados 
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de 2016, os poucos meses que se passaram foram usados para resolver eventuais 

pendências e, a partir de 2017, com a estabilização deste aplicativo, a proposta é 

dar mais atenção a este ponto, inclusive com a utilização de ferramentas DevOps. 

Enquanto isso não é implementado, as pessoas de operações do time geram toda 

semana alguns relatórios com o status da infraestrutura, feitos manualmente, para 

que todos possam acompanhar como está o ambiente.  

O time conta com duas pessoas de operações, que participam de todas as 

cerimônias da sprint, como reuniões diárias, retrospectiva e planejamento. Com isso, 

eles estão sempre cientes quanto aos requisitos da equipe e podem dar feedback, 

no caso de algum deles poder vir a gerar algum problema para a infraestrutura. Para 

efetuar alterações no ambiente, existem dois caminhos: os incidentes internos, que o 

próprio time consegue resolver, por isso são abertos diretamente no RTC, e os 

incidentes externos, que dependem de terceiros, sendo portanto abertos em uma 

ferramenta chamada Ticketing. Um exemplo de incidente externo são as solicitações 

que afetam a Softlayer, provedor de serviços em nuvem, já que todo o sistema fica 

hospedado em cloud. 

 

4.2.4.8 Feedback Contínuo na Empresa A 

 

Na empresa A, uma das características da TI é a existência de pelo menos 

um application owner, ou analista de negócios, em cada time de desenvolvimento, 

cuja função é interagir com os usuários, pois devem entender bem a sua linguagem, 

coletar os requisitos, que muitas vezes precisam ser traduzidos para uma versão 

mais técnica, e apresentá-los para o time, para que sejam planejados, priorizados e, 

em seguida, trabalhados. O time que foi entrevistado possui dois analistas de 

negócios dedicados, que interagem com os usuários e com o project owner, que não 

está disponível todo o tempo, pois trabalha em outras atividades. Entretanto, não é 

utilizada uma ferramenta específica para coletar o feedback dos usuários do 

negócio, que é obtido em reuniões ou via e-mail. 

Já os clientes finais, que são os distribuidores da empresa A, dispõem de um 

processo formal para abertura de incidentes, por meio da ferramenta Forms, que foi 

recentemente implementada. Além disso, também está disponível o help desk, mas 
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o intuito é que todos passem a utilizar este novo caminho, pois o incidente pode ser 

redirecionado mais facilmente para outros times, se for o caso. Não há um processo 

para monitorar o comportamento do usuário durante a sua navegação pelo sistema, 

até mesmo em função da sua característica, que é atender a um número reduzido 

de parceiros da empresa A, quanto aos seus pedidos de hardware. Caso o sistema 

apresente algum problema, cabe ao usuário reportar através dos canais disponíveis. 

Os feedbacks recebidos, seja dos usuários internos ou dos clientes finais, são 

inseridos na ferramenta RTC, que é usada para armazenar o backlog de histórias e 

defeitos, além de viabilizar o planejamento das atividades que serão desenvolvidas 

em cada sprint. Desta forma, todas as partes interessadas conseguem ter acesso e 

acompanhar o status do que já foi entregue e do que ainda está pendente, de forma 

detalhada. Os analistas de negócio ajudam durante a priorização das atividades, 

mas a palavra final é mesmo do project owner, que participa de todas as reuniões de 

planejamento, que são feitas antes de cada sprint. 

Quanto ao SLA, que é o acordo que o time possui com relação ao prazo para 

executar os serviços solicitados pelos usuários, existem duas possibilidades: se for 

uma severidade 1, que impacta fortemente o negócio, toda a equipe para e foca no 

incidente, que precisa ser solucionado em 24 horas. Os demais casos são requisitos 

que entram no backlog e seguem o processo normal de priorização, feito a cada três 

semanas, durante a reunião de planejamento da próxima sprint. Outro ponto a citar é 

que não há um processo definido para compartilhar feedback entre os diversos times 

da TI, o que ocorre, eventualmente, apenas quando há algum problema. 

 
4.3 ESTUDO DE CASO NA EMPRESA B 

 

O estudo de caso na empresa B foi conduzido junto aos times responsáveis 

pelo portal de comércio eletrônico, ou seja, a unidade de análise não corresponde à 

TI como um todo, pois existem vários outros times que trabalham nos ambientes que 

dão apoio ao portal, ou até mesmo em sistemas antigos, que fazem parte do legado, 

e que não trabalham com metodologia ágil no desenvolvimento de aplicações nem 

utilizam práticas DevOps. 
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4.3.1 Contexto Organizacional da Empresa B 
 

 A empresa B é uma multinacional do setor varejista, sendo uma das maiores 

deste setor no Brasil, que vivenciou recentemente uma grande mudança na sua TI, 

devido à implantação do novo portal de comércio eletrônico, pois este canal de 

vendas não estava disponível para os seus clientes no Brasil. O grande desafio foi 

justamente criar este novo sistema em um prazo bem agressivo e, para trabalhar 

neste projeto, foram contratadas cerca de 60 a 70 pessoas do mercado, entre 

funcionários diretos e terceirizados, que tinham experiência com metodologias ágeis 

de desenvolvimento e DevOps, sendo importante destacar que os funcionários que 

já atuavam nos sistemas da TI tradicional foram mantidos nos seus respectivos 

postos de trabalho, pois não houve realocação de pessoas para atender a este novo 

projeto. 

 Tudo começou no início de 2015, com a aquisição de uma plataforma para 

desenvolvimento de um portal de comércio eletrônico. Em seguida, começaram as 

primeiras contratações dos funcionários que fariam parte dessa nova TI, que estava 

sendo criada justamente para trabalhar com este novo projeto de portal web. Além 

de adquirir esta plataforma, a área de negócios da empresa B optou por contratar da 

sua fabricante um projeto de escopo fechado, referente ao desenvolvimento desse 

portal, que teve duração aproximada de um ano. A meta era disponibilizar o novo 

ambiente em produção para o público em meados de 2016, além de participar da 

primeira Black Friday, em novembro deste mesmo ano, o que representou um 

grande desafio, devido ao aumento vertiginoso de acessos aos sites das empresas, 

que ocorre nesta data. 

 Em paralelo com a compra da plataforma, também começaram, no início de 

2015, as contratações dos funcionários que comporiam o quadro da nova TI, pois o 

projeto de desenvolvimento que fora contratado previa que a manutenção do novo 

software seria responsabilidade da empresa B, ou seja, a partir de meados de 2016, 

quando o portal finalmente entrou em produção, a nova TI assumiu o seu controle e, 

a partir desta data, passou a ter a gestão do código, utilizando metodologia ágil e 

práticas DevOps para o desenvolvimento de novas funcionalidades. 
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4.3.2 DevOps na Empresa B 
 

A nova TI é composta por três grandes áreas: Desenvolvimento, Controle de 

Qualidade (QA) e Infraestrutura. De modo a trabalhar de forma integrada, cada time 

é composto de aproximadamente sete pessoas, que atuam de forma dedicada para 

um projeto específico, e são provenientes de cada uma destas três áreas, além do 

project owner e do scrum master. Além disso, há também um business owner, que 

vem do negócio. O processo de gestão segue uma linha matricial, pois os líderes 

das três áreas não participam diretamente dos times de trabalho, uma vez que 

atuam mais nas questões de prioridades e direcionamento tecnológico.  

 A metodologia ágil adotada é o Scrum e as sprints têm duração de duas 

semanas. O project owner e o business owner atuam em conjunto para definir as 

funcionalidades que serão trabalhadas em cada sprint, sendo que cabe ao project 

owner transcrever tudo para um formato de histórias, com critérios de aceite, 

detalhando ao nível de tarefas, que são pontuadas e priorizadas para serem 

desenvolvidas nas próximas sprints, pois o business owner não precisa conhecer 

todo esse processo, uma vez que trabalha no negócio e não é um profissional da TI. 

Como a empresa B optou por contratar do mercado praticamente todas as 

pessoas que compõem a nova TI, isso permitiu que fossem escolhidos profissionais 

que já tinham experiência, não apenas em métodos ágeis de desenvolvimento de 

software, mas também em práticas DevOps. Segundo o gerente do time de 

infraestrutura, “tivemos autonomia para escolher e implementar todas as tecnologias 

que são habilitadoras deste modelo de trabalho e agora já estamos rodando neste 

novo formato.” É importante deixar claro que toda esta estrutura atende apenas à 

parte referente ao portal de comércio eletrônico, pois os sistemas com os quais ele 

faz interface e os demais projetos do legado são conduzidos pela TI tradicional, que 

utiliza o modelo em cascata para desenvolvimento de software. 

Formado a partir de ferramentas DevOps, o pipeline de implantação contém 

quatro estágios: desenvolvimento, QA, pré-produção e produção. A ferramenta 

usada pela empresa B para gestão de projetos é o Jira, onde são armazenados o 

backlog de histórias e defeitos. Além disso, são utilizados o Jira Service Desk para 

gerenciamento de chamados, o Confluence para documentação, o HipChat para 
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compartilhamento de mensagens e arquivos e o Bitbucket para o gerenciamento do 

código, que é baseado no Git, sendo que todas estas ferramentas pertencem a um 

mesmo fornecedor, o que facilita bastante a integração entre elas. Para fazer a 

orquestração da infraestrutura são usadas as ferramentas Rundeck e Puppet, que 

juntas permitem o fornecimento dos ambientes de forma rápida, bem como o seu 

controle de versão, pois os mesmos são tratados como código. 

 

4.3.3 Como foi feito o Estudo de Caso na Empresa B 
  

O estudo de caso na empresa B foi conduzido junto ao time que foi contratado 

a partir de 2015 para compor a nova TI e cuidar do sistema referente ao portal de 

comércio eletrônico. Foram conduzidas duas entrevistas abertas com os gerentes 

das áreas de infraestrutura e desenvolvimento, que puderam falar livremente sobre a 

criação desta nova área da empresa e explicaram como o processo foi conduzido. 

Estas entrevistas também foram gravadas e transcritas, pois a visão gerencial é de 

grande importância para compor o panorama da unidade de análise.  

As entrevistas estruturadas, para responder às questões do modelo de 

avaliação da maturidade DevOps, foram feitas com os gerentes das áreas de 

desenvolvimento e controle de qualidade, além de mais dois funcionários DevOps, 

que é o termo usado internamente pela empresa B para designar as pessoas do 

time de infraestrutura que trabalham no ambiente do portal de comércio eletrônico. 

No total, foram feitas oito reuniões com cinco pessoas distintas, sendo que as 

perguntas referentes à integração contínua e aos testes contínuos foram 

respondidas por duas pessoas, como técnica de confirmação dos resultados. 

É importante destacar que a pesquisa de campo na empresa B foi feita logo 

após a Black Friday de 2016, ou seja, aproximadamente quatro meses após a 

entrada em produção do novo portal de comércio eletrônico. Esta cronologia permite 

contextualizar que todas as características descritas a seguir foram implementadas 

em um prazo de menos de seis meses, pois antes disso a TI da empresa B utilizava 

apenas métodos tradicionais de desenvolvimento de software, sem uma abordagem 

DevOps. 
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4.3.4 Análise Preliminar da Empresa B 
 

A seguir, é feita uma análise preliminar da empresa B, de forma a delinear o 

que foi observado durante a pesquisa de campo, por meio da aplicação do modelo 

de avaliação da maturidade DevOps. 

 

4.3.4.1 Pessoas e Cultura na Empresa B 

 

O ponto mais interessante sobre pessoas e cultura na empresa B tem a ver 

com o fato de que, em um prazo de poucos meses, cerca de 60 pessoas passaram 

a fazer parte da TI, entre funcionários e terceiros, para trabalhar com o novo sistema 

de comércio eletrônico. O perfil desta nova equipe é formado de profissionais com 

experiência em metodologias ágeis de desenvolvimento, em ambientes web e até 

mesmo em ferramentas DevOps. Também foram valorizadas pessoas com uma 

característica multidisciplinar, ou seja, que tinham conhecimento em várias áreas da 

TI e que já conseguiam navegar bem entre as atividades de desenvolvimento e de 

operações. Como disse o gerente dos profissionais DevOps do time, “quando se fala 

em pessoas, tem que se partir da personalidade ou do comportamento, e agregar o 

conhecimento técnico, pois é o resultado disso que permite te dar uma visão se você 

vai atingir uma determinada cultura.” 

Os profissionais alocados em cada time são mantidos, sempre que possível, 

em um formato dedicado para uma determinada equipe de trabalho. Além disso, é 

comum a utilização intensa de mão de obra de terceiros, que podem ficar 

localizados na própria empresa B ou remotos, baseados nas consultorias que são 

contratadas para esta finalidade. Eles também ficam dedicados para cada time, 

participam de todas as cerimônias da sprint e são tratados como se fossem 

funcionários da empresa, como explica a gerente da área de controle de qualidade, 

responsável pelos testes, cuja equipe é composta de 80% de pessoal terceirizado: 

“sempre estabelecemos uma base de confiança com eles, avaliamos e 

questionamos, para que possam amadurecer pois, no fim das contas, há uma 

relação de responsabilidade pela entrega do software.” 
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4.3.4.2 Planejamento Contínuo na Empresa B 

 

Os profissionais responsáveis por fazer o planejamento de cada sprint são o 

project owner e o scrum master, mas a gerente dos desenvolvedores que atuam no 

front-end do portal também participa da maioria destas reuniões, de forma a dar 

suporte para os vários times e alertar para o que necessita ser melhorado, uma vez 

que a utilização de metodologia ágil foi implantada há pouco tempo. 

A ferramenta usada pela empresa B para o planejamento e para a gestão das 

sprints é o Jira, que está integrado com o Confluence, que controla toda a parte de 

documentação. Além disso, o Jira é usado para controlar os quadros Kanban de 

cada time, pois esta é uma das opções da metodologia ágil Scrum e foi a forma 

escolhida pela empresa para controlar o backlog das equipes de trabalho, sendo que 

todos têm acesso, inclusive a área de negócios e os terceiros contratados. 

Outra forma de alimentar o planejamento é por meio das informações que são 

fornecidas pela ferramenta AppDynamics, que é usada para coletar requisitos de 

déficit, ou seja, funciona coletando logs para descobrir onde está tendo uma grande 

quantidade de acessos pois, neste caso, pode haver algum problema que necessite 

de uma ação do time. Se for necessário, cria-se uma história para que seja efetuada 

a devida correção. Já a parte do planejamento que é proveniente do negócio ainda é 

feita com utilização de Microsoft Word, para em seguida alimentar o Jira. 

 

4.3.4.3 Integração Contínua na Empresa B 

 

O Jira é a ferramenta usada no ciclo de vida colaborativo do desenvolvimento 

do software, onde são escritas as histórias e detalhados os critérios de aceite, as 

tarefas e a respectiva pontuação de cada uma delas, dados que são adicionados 

pelos desenvolvedores ou pelo pessoal de DevOps. Para conseguir viabilizar a 

integração contínua, a empresa B optou por criar um repositório baseado em Git, 

provido pela ferramenta Bitbucket, para onde foi transcrito todo o código recebido do 

fornecedor contratado para desenvolver o sistema de comércio eletrônico. A partir 

daí, o controle sobre o código passou para a empresa B. Em seguida, foi 
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implementado o GitFlow, uma abordagem baseada em boas práticas, que define 

como proceder com os fluxos do código. 

O pipeline de implantação é viabilizado pela ferramenta Jenkins, sendo que 

as funcionalidades que estão sendo trabalhadas vão passando de uma etapa para a 

outra, percorrendo as várias linhas do pipeline, sendo representadas em um quadro 

de entregas, onde é possível visualizar o status de cada uma delas, ou seja, o 

pacote percorre os estágios de desenvolvimento, QA, pré-produção e, finalmente, 

produção. 

 O trabalho é baseado em ferramentas colaborativas, sendo o Jira o 

responsável pela gestão das atividades, pois nele é criado o quadro que representa 

cada sprint, que possibilita a gestão de incidentes e defeitos. Já a ferramenta 

Confluence faz a gestão da documentação, como se fosse uma wiki, onde são 

armazenados os backlogs de cada história e descritos todos os artefatos que serão 

trabalhados, de forma integrada com o Jira. Entretanto, o merge do código ainda não 

é feito de forma automática, pois é necessário submeter para um gestor, que precisa 

avaliar se há algum conflito ou débito técnico. 

 

4.3.4.4 Testes Contínuos na Empresa B 

 

Os testes são de responsabilidade do time de controle de qualidade (QA), que 

é formado por cerca de 80% de pessoal terceirizado, que é contratado com base em 

horas de trabalho e participa de todas as cerimônias da sprint, pois são dedicados 

para cada time, sendo que sempre há pelo menos um analista de qualidade da 

própria empresa B em cada equipe. Além disso, existem dois modelos: o terceiro 

pode trabalhar localmente ou remotamente, devido à limitação de espaço. 

Assim que o planejamento é finalizado e já há uma definição quanto ao que 

será implementado em uma determinada sprint, já é possível ter uma visão inicial do 

cenário de testes que será necessário e, com base nisso, pode-se iniciar o desenho 

dos casos de testes. Este é o objetivo da equipe de controle de qualidade, mas eles 

ainda não conseguiram implementar isto em todas as equipes que atendem ao front-

end do portal, porque algumas estão mais evoluídas que outras e, em geral, o plano 
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e os casos de testes são criados em paralelo com o desenvolvimento, sendo o Jira a 

ferramenta utilizada para armazená-los. 

As funcionalidades são testadas à medida em que os pacotes são liberados 

pelo time de desenvolvimento, mas o grande desafio é que o primeiro ambiente do 

pipeline ainda não dispõe de todas as integrações. Devido a isso, os testes são mais 

restritos, principalmente quando se trata de mudanças que têm a ver com um fluxo 

mais complexo de negócios, pois geram uma maior dificuldade para que se possa 

garantir uma versão estável o suficiente para ser promovida para o ambiente de QA. 

De forma geral, o percentual de testes automatizados está em torno de 40% e 

o grande desafio é justamente aumentar esta abrangência. Segundo a gerente da 

área de controle de qualidade, “em qualquer modelo, seja ele ágil ou não, é difícil 

conseguir orçamento para investir em testes, pois as pessoas sempre pensam que 

não é necessário um time tão grande somente para os testes.” Outra dificuldade é a 

consolidação de uma cultura de testes unitários, pois há resistência por parte dos 

profissionais, que inicialmente acham que estão perdendo tempo, pois acreditam 

que isso gera um atraso na entrega. Atualmente, o foco ainda é maior em testes 

funcionais do que unitários, mas o objetivo é incutir este novo conceito junto aos 

desenvolvedores. 

Atualmente, o empacotamento já é feito de forma automática mas, neste 

processo de gerar o build, ainda não é utilizada a ferramenta SonarQube para fazer 

análise de código. Este será o próximo passo, pois ela já está inclusive instalada, 

mas ainda não está sendo utilizada. O objetivo é que, baseado no teste de código 

que o Sonar faça, ele gere um índice de validação e, se aquele índice estiver abaixo 

de um determinado número, o código seja classificado como quebrado. 

 

4.3.4.5 Entrega Contínua na Empresa B 

 

A empresa B tem progredido rapidamente e está focando bastante no que 

tange à integração contínua, pois o processo de implantação já está bastante 

automatizado. Entretanto, o release ainda não é feito de forma automática, 

principalmente pelo fato de os testes ainda não estarem em um nível de automação 

que permita ao time ter confiança nos pacotes, para promovê-los para produção, 
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pois é necessário executar vários testes manuais para garantir a integridade. Além 

disso, a entrega ainda não é feita de forma contínua, pois é mandatório obedecer às 

janelas, que até podem ser diárias, caso seja necessário, e sempre ocorrem no 

período da madrugada, pois durante o envio para produção é necessário tirar o site 

do ar por algum tempo. 

Nesta parte da TI não são utilizados conceitos ITIL, mas sim práticas como 

Scrum, agilidade e integração contínua, sendo o controle e a gestão dos releases 

feitos com base em ferramentas e em automação. Tanto os ambientes do portal de 

comércio eletrônico quanto a infraestrutura dos sistemas legados estão sob a 

responsabilidade do mesmo gerente de Operações; porém, para a parte DevOps, 

não há um processo de mudança baseado em pessoas, que precisem aprovar para 

que algo seja feito. Segundo ele, “não é uma pessoa que decide isso, é o time, que 

tem responsabilidade e domínio sobre o que foi feito. Desta forma, conseguimos 

implementar agilidade e não vemos isso como sendo uma perda de controle ou não 

ter controle”. 

Na prática, estas ferramentas DevOps não requerem sempre uma aprovação 

para que seja possível promover código de um ambiente para o outro no pipeline. O 

escopo da sprint é definido em conjunto com o negócio, todos têm visibilidade do 

que está no backlog e tanto o Project Owner quanto o scrum master participam 

ativamente, portanto o time tem autonomia para tomar a decisão sobre o que vai 

para produção, como afirma o gerente de Operações: “o time decide o que vai ou 

não vai para produção hoje à noite, pois não temos um processo emperrando isso”. 

 

4.3.4.6 Infraestrutura como Código na Empresa B 

 

 A empresa B possui uma equipe de infraestrutura composta de três partes: 

uma área de operações, que atende à parte mais tradicional da TI e é baseada em 

ITIL; uma área de integrações, que possui arquitetos e desenvolvedores; e uma 

equipe chamada de DevOps, composta de seis pessoas, que atuam com esta 

perspectiva. As três áreas estão sob a responsabilidade do mesmo gerente de 

infraestrutura, que foi um dos primeiros contratados, quando teve início o projeto de 

criação do portal de comércio eletrônico. 
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 O time DevOps utiliza a ferramenta Rundeck para fazer a orquestração do 

ambiente, ou seja, ela viabiliza que ele seja provisionado de forma automática, com 

a utilização de jobs. Por exemplo, se há um aumento no acesso ao portal e é 

necessário subir mais dez máquinas, então basta dar um play no Rundeck que, em 

cerca de 15 minutos, este novo ambiente é criado na Softlayer, que é a plataforma 

IaaS utilizada pela empresa B. Como as máquinas são criadas em paralelo, o 

processo é bem rápido e, além disso, também é possível desativar o ambiente de 

forma rápida, caso seja preciso. 

A ferramenta Puppet é usada para a gestão das configurações, ou seja, é 

nela que ficam as receitas referentes aos sistemas operacionais e até mesmo das 

aplicações. Este modelo de trabalho viabiliza uma automação do processo de 

provisionamento da infraestrutura, além de proporcionar uma maior segurança pois, 

caso alguma alteração manual seja feita, o Puppet não só denuncia, como volta o 

ambiente para a versão anterior. 

 A utilização destas ferramentas de automação está disponível apenas para as 

pessoas do time DevOps, ou seja, ainda não é possível um desenvolvedor escolher, 

a partir de um catálogo, os vários ambientes que ele precisa para o seu trabalho. A 

rigor, não há um impeditivo para a implementação desta funcionalidade, mas por 

enquanto o time de DevOps optou por não disponibilizar este modelo de 

provisionamento self-service da infraestrutura. 

 Vale destacar que toda esta agilidade só está disponível para os ambientes 

do novo sistema de comércio eletrônico, que é baseado em servidores Intel com 

sistema operacional Linux e fica totalmente provisionado na nuvem da Softlayer. 

Entretanto, para que todo o fluxo da venda via portal possa acontecer, é necessário 

fazer interface com vários sistemas do legado, que ficam hospedados em servidores 

físicos no datacenter e são tratados no formato tradicional, com a utilização de uma 

metodologia ITIL para a gestão da infraestrutura. 

 Atualmente, os ambientes de pré-produção (stage) e produção são muito 

parecidos em termos da aplicação, mas o banco de dados é diferente, pois os dados 

correspondem a uma cópia do ambiente produtivo de alguns meses atrás, ou seja, 

não há uma sincronização dos bancos de dados nem há uma automatização deste 

processo. 
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4.3.4.7 Monitoração Contínua na Empresa B 

 

Para monitoração de redes e servidores, a empresa B utiliza uma ferramenta 

open source chamada Zabbix, que é mais focada em disponibilidade, capacidade e 

infraestrutura em geral. Para prover feedback quanto à performance, é feita uma 

monitoração por meio da ferramenta AppDynamics. Assim como existe um processo 

automatizado para aumentar ou reduzir a infraestrutura, a monitoração também está 

configurada para atuar imediatamente nestes novos ambientes que são criados, 

bem como deixar de agir, caso alguns servidores sejam desativados. Entretanto, não 

há um processo ativo de monitoração da infraestrutura, que possa identificar a 

necessidade de mais carga e, de forma automática, provisionar este ambiente 

adicional, pois é sempre necessária uma intervenção humana nos casos de 

aumento ou redução de máquinas. 

Para o portal, toda a infraestrutura fica na nuvem da Softlayer e não há 

equipamentos físicos a serem monitorados. Contudo, é constantemente necessário 

acessar outros sistemas do legado durante o fluxo do comércio eletrônico, pois o 

próprio ERP pertence à TI corporativa e há uma integração com ele. Por exemplo, 

durante uma compra, o portal controla as funcionalidades de pagamento, teste de 

antifraude, leilão de transportadora e, concluída esta fase, o pedido segue para o 

ERP e é necessário obedecer a todo o fluxo logístico, até o faturamento, que são 

feitos por sistemas legados. Portanto, uma parte é feita com sistemas novos, roda 

na nuvem e utiliza agilidade, Scrum e DevOps, enquanto a outra parte é tradicional e 

utiliza metodologia waterfall para o desenvolvimento e ITIL para gerenciar as 

mudanças da infraestrutura. 

A parte de logs é feita com a utilização do ELK, que é um combo de código 

aberto, composto de três ferramentas: Elastic Search, que provê o banco de dados; 

Log Stash, que faz a indexação das informações; e Kibana, que exibe os logs em 

uma interface gráfica, permitindo fazer buscas e filtros. Esta última, contudo, não 

provê uma boa funcionalidade no que diz respeito aos painéis de controle, o que 

dificulta a análise para descobrir onde ocorreu o erro. Por isso, uma nova ferramenta 

está em avaliação, chamada Grafana, que possui melhor visibilidade nos painéis, 
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para gerar gráficos mais bonitos e intuitivos, porém o Kibana ainda é a ferramenta 

oficialmente utilizada. É importante destacar que nem todas as pessoas do time têm 

visibilidade, para que possam compreender o impacto do aumento de carga; apenas 

as pessoas da infraestrutura possuem este tipo de acesso. 

 

4.3.4.8 Feedback Contínuo na Empresa B 

 

A empresa B conta com dois tipos de feedback: um do cliente final, que 

acessa diretamente o portal, e outro do usuário interno, que é a linha do negócio. O 

cliente final pode ligar e abrir um chamado, para resolver um eventual problema e, 

neste caso, é o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) que atua, com o apoio do 

sistema, sendo que cabe à TI monitorar a quantidade e o tipo de tickets que foram 

abertos. Além disso, é possível obter feedback proveniente do cliente final por 

intermédio do Procon ou de empresas como Reclame Aqui, alternativas que também 

são utilizadas. Já o feedback do cliente interno pode ser dado a qualquer momento, 

mas geralmente é obtido em reuniões e não há uma ferramenta específica para isso, 

pois é feito normalmente com o uso do editor de texto Word. 

Os dados de utilização dos clientes são tratados com a ferramenta Adobe 

Analytics, que faz a sua coleta e permite trabalhar com segmentação de dados, de 

forma a prover uma visibilidade da navegação do usuário, páginas abandonadas, 

perfil de compra, etc. Desta forma, apenas o comportamento do cliente é analisado, 

enquanto ele navega pelo site, sendo que não é utilizada nenhuma outra técnica, 

como entrevista, telemetria ou filtro de dados. 

Outra forma de coletar feedback é por meio da ferramenta AppDynamics, que 

faz a monitoração da performance do portal e permite coletar requisitos de déficit. 

Por exemplo, ela consegue detectar se o site está com muitos acessos, pois há um 

nível base determinado e esta ferramenta consegue detectar, automaticamente, se 

este limite foi ultrapassado; pode estar ocorrendo um excesso de transações e o 

problema é reportado antes que o cliente venha a reclamar. Em outro exemplo, caso 

ocorra uma mensagem de erro para o cliente, é possível rastrear e identificar qual foi 

a página e fornecer informações sobre o problema. Os pontos críticos do feedback 

são convertidos em histórias, que são posteriormente inseridas no Jira, que é a 
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ferramenta DevOps utilizada. Além disso, ao final de cada sprint, há sempre uma 

reunião de retrospectiva, com o objetivo de coletar feedback a respeito dos pontos 

positivos e negativos daquela sprint. 

 
4.4 FERRAMENTAS DEVOPS UTILIZADAS 

 
O quadro 7 apresenta uma lista das ferramentas utilizadas pelas unidades de 

análise pesquisadas, separadas pelas principais práticas DevOps identificadas na 

revisão da literatura: 

 
Quadro   7 — Ferramentas DevOps utilizadas 

Categoria Piloto Empresa A Empresa B 

Planejamento 
contínuo 

IBM DevOps Services  Rational Team Concert  Jira 

Gerenciamento 
da configuração 

GitHub Enterprise e 
Gulp 

Rational Team Concert Bitbucket (Git) 

Desenvolvimento 
colaborativo 

Trello e Slack Rational Team Concert e 
Slack 

Jira, Confluence e 
HipChat 

Integração 
contínua 

Jenkins (embutido no 
IDS) 

UrbanCode Build Jenkins 

Testes contínuos Load Impact e Night 
Watch 

Rational Quality Manager, 
Rational Functional 
Tester, Appium 

Jira 

Entrega contínua IBM DevOps Services UrbanCode Deploy Puppet e Rundeck 

Infraestrutura e 
ambiente 

Bluemix (PaaS) Softlayer (IaaS) Softlayer (IaaS) 

Monitoração 
contínua 

New Relic, Sumo 
Logic e Pager Duty 

N/A Zabbix e Kibana 

Feedback 
contínuo 

Google Analytics N/A Adobe Analytics e 
AppDynamics 

Banco de dados MongoDB DB2 Hybris e Elastic 
Search 

Service Desk N/A Forms Jira Service Desk 

Fonte: elaborado pelo pesquisador 
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Como foi explicado na seção 2.4, um dos pilares DevOps é a tecnologia, que 

viabiliza a automação necessária para que esta abordagem de desenvolvimento de 

software possa ser implementada. Desta forma, as ferramentas DevOps são pontos 

fundamentais para que todo este processo seja colocado em prática. Segundo Ebert 

et al (2016, p. 95, tradução nossa), “ferramentas são obrigatórias na automatização 

de DevOps; entregas de qualidade com tempo de ciclo curto precisam de um alto 

grau de automação.” No seu artigo, estes pesquisadores montaram uma tabela com 

as principais ferramentas DevOps, indicando a fase do ciclo de vida da aplicação em 

que são utilizadas. O quadro 7 foi criado com base nesta proposta, sendo importante 

destacar a quantidade de ferramentas observadas, além do fato de que provêm de 

fabricantes distintos. Um eventual ponto para melhoria, identificado para a empresa 

A, seria a implementação de ferramentas para prover a monitoração e o feedback 

contínuos, pois são práticas igualmente importantes em uma abordagem DevOps. 
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5 ANÁLISE COMPARATIVA E DISCUSSÕES 
 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos com a aplicação do modelo de 

avaliação da maturidade DevOps no piloto e nas empresas A e B. Segundo Yin 

(2015, p. 146), “possuir uma estratégia analítica geral é a melhor preparação para a 

condução da análise do estudo de caso.” Tomando como base esta recomendação, 

o presente trabalho utiliza a seguinte estratégia para analisar a evidência do estudo 

de caso: contando com proposições teóricas. Elas foram descritas no capítulo 2 e 

constituem a base para a confecção do modelo de avaliação da maturidade DevOps, 

principal referência para estruturar todo o trabalho de campo. 

Uma vez definida a estratégia analítica que será utilizada, Yin (2015, p. 146) 

propõe cinco técnicas analíticas, descritas na seção 3.13, e recomenda a utilização 

de uma ou mais delas; este estudo baseou-se nas seguintes técnicas: combinação 
de padrão e síntese cruzada dos dados. A primeira visa comparar as descobertas 

advindas do estudo de caso (padrão empírico) com o arcabouço teórico descrito na 

revisão da literatura (padrão teórico), que também fundamentou a criação do modelo 

de avaliação da maturidade DevOps. Portanto, o processo de análise toma como 

referência as práticas identificadas nesta abordagem de desenvolvimento de 

software, descritas no capítulo 2; baseado nelas, foram estabelecidos os constructos 

da pesquisa, que foram avaliados empiricamente durante os trabalhos de campo. A 

segunda técnica aplica-se somente para análise de casos múltiplos e visa 

estabelecer uma comparação entre os resultados obtidos, de modo a avaliar se os 

casos produzem resultados semelhantes ou contrastantes. Conforme explicado na 

seção 3.3, a replicação literal acontece justamente quando as unidades de análise 

possuem perfis parecidos e compartilham das mesmas características. 

 
5.1 MODELO DE AVALIAÇÃO DA MATURIDADE DEVOPS 

 
As seções a seguir apresentam os resultados obtidos com a aplicação do 

modelo de avaliação da maturidade DevOps, em cada uma das unidades de análise 

pesquisadas, detalhando as notas obtidas para cada constructo da pesquisa, que 

são agrupados em oito práticas DevOps identificadas na revisão da literatura. O foco 
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escolhido foi para as questões que apresentaram notas de um a três, uma vez que 

representam um possível gap para melhoria futura. 

 

5.1.1 Resultado de Pessoas e Cultura 
 

De um modo geral, trata-se de um aspecto da perspectiva DevOps que é bem 

subjetivo, mas mesmo assim buscou-se uma forma de medição, sendo que todas as 

unidades de análise pesquisadas mostraram-se realmente empolgadas e dispostas 

a seguir as práticas e técnicas da abordagem DevOps para desenvolver aplicações.  

O mais interessante, no entanto, foi a forma escolhida pelas empresas A e B 

para atingirem os objetivos de desenvolvimento ágil com a utilização da abordagem 

DevOps. No caso da empresa A, todas as equipes da TI foram treinadas em 

metodologia Scrum, em uma primeira etapa do projeto de transformação e, somente 

quando todos estavam trabalhando neste modelo ágil de desenvolvimento, criou-se 

o time de evangelistas DevOps, com o objetivo de introduzir este novo conceito em 

cada equipe da TI. Já a empresa B optou por uma solução completamente distinta, 

que consistiu em separar a TI em duas partes totalmente opostas, pois uma ficou 

com os sistemas do legado, trabalhando no modelo tradicional de desenvolvimento, 

enquanto a outra parte foi criada do zero, ou seja, todas as pessoas foram 

contratadas para uma nova TI, que passou a utilizar metodologias ágeis, bem como 

ferramentas e práticas DevOps no seu dia a dia, sendo até mesmo regida por uma 

estrutura organizacional distinta, ou seja, a TI foi quebrada em duas diretorias: uma 

para o legado e a outra para cuidar dos novos sistemas. 

Outro ponto que merece ser destacado é o novo conceito de “desenvolvedor 

multidisciplinar”, que é plenamente utilizado apenas pela equipe do piloto, e consiste 

em focar mais nas tarefas do que nos papéis individuais. Neste modelo de trabalho, 

os componentes da equipe não são divididos em Dev, QA e Ops, como ficou bem 

delineado na empresa B, que apresenta inclusive gerências distintas para cada tipo 

de profissionais. Quanto à empresa A, ela até trabalha com todos os componentes 

do time reportando para o mesmo gerente, mas os papéis individuais ainda são bem 

delineados, enquanto no piloto, todos os componentes da equipe são capazes de 

atuar como desenvolvedores; todos precisam testar o código feito pelos demais 
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colegas e ainda podem requisitar alocação de infraestrutura a partir de um menu de 

serviços, em um modelo de autoatendimento, o que dispensa a necessidade de ter 

uma pessoa de operações no time, pois todos desempenham as várias tarefas da 

equipe, como pode ser visto na questão 4 da tabela 1. 

Devido ao perfil dos sistemas em cada unidade de análise, nota-se uma maior 

ênfase quanto ao uso de aplicativos móveis na empresa B, cujo foco é um portal de 

comércio eletrônico. No caso do piloto, a aplicação é apenas compatível com este 

tipo de dispositivo, enquanto a empresa A não disponibiliza esta funcionalidade, pois 

o seu sistema atende a outras empresas parceiras, que não necessitam deste canal 

de acesso para fazerem os seus pedidos, conforme questão 9 da tabela 1. 
 

Tabela 1 — Resultado de Pessoas e Cultura 

Constructo Número Questões Piloto 
Empresa 

A 
Empresa 

B 

Colaboração 

1 
Seus processos são compartilhados 
entre desenvolvimento e 
operações? 

5 4 4 

2 
Você trabalha de forma integrada e 
compartilha suas ferramentas entre 
Dev e Ops? 

4 4 5 

3 Vocês colaboram para a construção 
de conhecimento compartilhado? 

4 4 5 

4 Vocês dão mais ênfase às tarefas 
do que aos papéis individuais? 

5 3 3 

Cultura e 
estratégia 

5 
Os seus funcionários conhecem os 
princípios básicos de DevOps e o 
seu benefício para a empresa? 

4 4 4 

6 A sua empresa está qualificada em 
métodos e práticas DevOps? 

4 4 4 

7 
A sua equipe está incentivada e 
motivada para aplicar as práticas 
DevOps? 

5 5 5 

8 A sua estrutura organizacional está 
adaptada para DevOps? 

5 5 4 

9 
Qual é a sua política em relação ao 
desenvolvimento de aplicativos 
móveis? 

3 1 4 

10 
A sua metodologia de entrega está 
bem alinhada com os princípios 
DevOps? 

5 4 4 

Fonte: elaborado pelo pesquisador 
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5.1.2 Resultado do Planejamento Contínuo 
 

As três unidades de análise pesquisadas utilizam ferramentas DevOps para o 

gerenciamento do backlog de histórias e defeitos, sendo que a principal diferença 

entre elas é que a equipe do piloto adota apenas parcialmente a metodologia Scrum, 

pois eles utilizam também várias características da abordagem Kanban. O resultado 

é que eles trabalham com o conceito de backlog dinâmico, o que significa que a lista 

de tarefas a serem executadas pode ser revista a qualquer momento, caso surja 

algo mais urgente. Este modelo permite que as partes interessadas possam atuar de 

forma ativa na priorização das atividades do backlog, no decorrer da sprint, sem que 

precisem aguardar até o seu final para mudar eventuais planos de trabalho. Isso faz 

com que o time trabalhe em um modelo de entregas contínuas, no qual não há datas 

fixas, como geralmente ocorre no caso de sprints com duas ou três semanas de 

duração, o que permite adicionar melhoramentos e fazer correções continuamente. 

O resultado deste modelo de trabalho refletiu diretamente nas questões 1 a 5 da 

tabela 2, que são referentes ao constructo Requisitos do Planejamento Contínuo, 

onde se observa que o Piloto obteve as maiores avaliações. É importante observar a 

questão 5, que trata de priorização, pois ela reflete bem este conceito, em que o 

piloto recebeu nota máxima, em comparação com as demais unidades de análise. 

Ao comparar as empresas A e B, que possuem uma estrutura de TI com uma 

grande quantidade de pessoas, fica bem evidente a organização dos times para 

facilitar o entendimento dos anseios dos seus clientes: há sempre um ponto focal no 

negócio e pelo menos um correspondente no time, que é o responsável pela 

interação com os usuários, sendo que na empresa A o time pesquisado possui dois 

analistas de negócios, que trabalham de forma dedicada, o que reforça ainda mais 

este modelo. Contudo, esta abordagem não foi observada no piloto, que trabalha em 

um formato distinto, pois usa mais de um ponto de contato na equipe, além de não 

trabalhar com um ponto focal único no negócio, o que fica refletido na questão 7 da 

tabela 2. 

Uma característica comum às três unidades de análise é o ponto referente à 

documentação, como revela a questão 14 da tabela 2, frequentemente questionado 

quando se passa a usar metodologias ágeis para o desenvolvimento de software. 
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Entretanto, vale destacar que a empresa B foi a única que reportou a utilização de 

uma ferramenta DevOps específica para documentação, que é integrada com as 

demais, enquanto no piloto e na empresa A esta parte é feita por meio de wikis, o 

que pode ser destacado como um ponto para eventual melhoria. 
 

Tabela 2 — Resultado do Planejamento Contínuo 

Constructo Número Questões Piloto 
Empresa 

A 
Empresa 

B 

Requisitos 
(PC) 

1 
Como os requisitos funcionais e de 
negócios são coletados junto ao 
cliente? 

5 4 5 

2 
Como você captura o trabalho a ser 
feito com o time (dentro de casa)? 
Utiliza alguma ferramenta? 

5 4 5 

3 Qual é granularidade dos requisitos 
de negócios? 5 5 5 

4 Como os requisitos são 
priorizados? 5 4 5 

5 Como o trabalho é priorizado? 5 3 3 

Planejamento 
(PC) 

6 Como as atividades de projeto são 
planejadas? 5 5 5 

7 
Os projetos têm um dono, que 
comunica ativamente as 
solicitações e as prioridades? 

3 5 5 

8 Você usa iterações de duração fixa 
no seu planejamento? 5 5 5 

9 
Os SLAs entre as Negócios, 
Desenvolvimento e Operações 
atendem aos objetivos de negócio? 

5 5 5 

10 Existem métricas definidas? 5 3 4 

11 
Como os requisitos são 
identificados e rastreados para o 
release de produção? 

5 5 4 

Painel de 
Controle (PC) 

12 

As partes interessadas conseguem 
visualizar os requisitos do projeto e 
o status do projeto para apoiar a 
colaboração? 

5 5 3 

13 Os critérios de aceite são 
claramente definidos e obedecidos? 5 5 3 

14 
As diferentes arquiteturas de 
sistemas são bem documentadas e 
bem mantidas? 

3 3 3 
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15 

Você tem uma visão integrada do 
processo de promoção de código 
de Dev, para QA e para 
Operações? 

5 5 5 

Fonte: elaborado pelo pesquisador 
 
5.1.3 Resultado da Integração Contínua 

 

As três unidades de análise trabalham com um pipeline de implantação 

automatizado e buscam estabelecer uma integração contínua mas, se for feita uma 

análise comparativa, o resultado é que a empresa A ainda pode melhorar neste item. 

O ponto identificado é quanto à automação do build, que atualmente é feito de forma 

manual por um dos desenvolvedores, enquanto o ideal seria utilizar o próprio 

UrbanCode para esta função, conforme questão 5 da tabela 3. Foi reportado que a 

implementação desta melhoria é tecnicamente viável, dependendo apenas de uma 

priorização por parte do time e da linha gerencial, para que esta pendência possa 

ser incluída como uma atividade a ser executada em uma das sprints. 

Outro ponto que merece destaque é o tratamento dado ao débito técnico, que 

no caso do piloto poderia ser medido e tratado com uma frequência maior, pois não 

há um prazo formalmente estabelecido para a execução desta atividade, como pode 

ser visto na questão 4 da tabela 3. Já a empresa B se destacou mais neste quesito, 

pois reportou que, no início do projeto, aprovava códigos com pendência de débito 

técnico, mas atualmente estabeleceram uma nova regra e não estão mais acatando, 

o que obriga o time a fazer uma análise mais frequente e rigorosa.  

A parte referente à revisão do código também evidenciou alguns pontos de 

melhoria, principalmente para a empresa A, que possui um processo restrito ao time 

de desenvolvimento, em que cada um faz uma revisão no seu próprio código, o que 

poderia ser melhorado com a utilização de alguma ferramenta ou mesmo com a 

implementação de revisões feitas por alguém que não desenvolveu aquele código, o 

que fica evidenciado na questão 6 da tabela 3.  

Já o tema de testes unitários integrados ao desenvolvimento apontou para 

uma possível melhoria na empresa B, que ainda tem um percentual baixo de 

implementação desta técnica, como mostra a questão 7 da tabela 3. Contudo, já 

existe um plano de utilização em curto prazo da ferramenta SonarQube, que visa 
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facilitar a análise da qualidade do código, sendo que o piloto e a empresa A não 

reportaram planos de implementação desta ferramenta. 
 
Tabela 3 — Resultado da Integração Contínua 

Constructo Número Questões Piloto 
Empresa 

A 
Empresa 

B 

Gerenciamento 
(IC) 

1 
Como o seu código-fonte é 
gerenciado e como é feito o 
controle de versão? 

5 5 5 

2 Como um release é planejado? 5 5 5 

3 

O sistema de gerenciamento da 
configuração de software (SCM) 
está integrado com 
desenvolvimento, teste e 
implantação? 

5 4 4 

4 Com que frequência você mede o 
débito técnico? 2 3 4 

5 
Como a integração contínua é 
alcançada? Quanto dela é 
automatizada? 

5 3 4 

Colaboração 
(IC) 

6 Como é feita a revisão do código? 3 1 4 

7 
Vocês fazem testes durante o 
desenvolvimento? Existe algum 
tipo de teste unitário incorporado? 

4 3 2 

8 

As equipes de desenvolvimento, 
operações e suporte se reúnem 
para discutir a melhoria do 
processo? 

5 5 5 

9 
Vocês trabalham com times 
dedicados para um projeto ou 
iniciativa? 

5 5 5 

Painel de 
Controle (IC) 

10 Como o trabalho é distribuído e 
controlado? 5 5 5 

11 
Como você monitora os resultados 
do build? Vocês utilizam 
notificação automatizada? 

4 5 4 

12 Os itens de configuração possuem 
controle de código fonte? 4 4 5 

13 
Como as mudanças são 
gerenciadas durante o ciclo de 
desenvolvimento? 

4 5 5 

14 

Existem painéis de controle e 
relatórios apresentados para 
monitorar o build, a revisão de 
código e os resultados dos testes 
unitários? 

4 4 4 

Fonte: elaborado pelo pesquisador 
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5.1.4 Resultado de Testes Contínuos 

 

Tanto a empresa A quanto a B reportaram dificuldades na implementação da 

prática de testes contínuos, pois argumentam que esta normalmente não é uma 

prioridade do time. Entretanto, todas as unidades de análise reconhecem que ter os 

testes automatizados é de extrema importância e a busca por melhoria neste quesito 

se mostrou uma constante. A empresa B, em particular, informou que os seus testes 

unitários são rodados parcialmente, apenas quando solicitado, ou seja, não há uma 

formalização quanto a esta prática. Este é um débito que já está sinalizado e será 

objeto de foco no curto prazo, de modo a melhorar a cobertura dos testes unitários, 

pois isso implica diretamente na qualidade dos pacotes que são entregues, como se 

vê na questão 2 da tabela 4. 

Um item que merece ser destacado, pois foi observado nas três unidades de 

análise, refere-se ao momento, no ciclo de vida do software, em que são criados o 

plano, os casos e os scripts de testes, conforme questão 3 da tabela 4. A sugestão 

observada na revisão da literatura é que se comece a pensar nestas atividades o 

quanto antes, se possível durante a fase de design de alto nível, ou seja, antes 

mesmo de dar início ao desenvolvimento. Contudo, todos os sujeitos da pesquisa se 

colocaram relativamente céticos com relação a esta recomendação, pois entendem 

que é muito difícil trabalhar desta forma, já que a sua implementação requer uma 

grande mudança cultural. Um dos evangelistas DevOps da empresa A comentou: 
Quando implantamos uma ferramenta DevOps que traz um ganho imediato, 
todos adoram e aprovam sem sombra de dúvida, como por exemplo nos 
casos de implantação, cujo tempo reduz de uma semana para uma hora. 
Por outro lado, quando recomendamos que, antes mesmo de desenvolver o 
código, seja feito um caso de teste, para que este código seja desenvolvido 
pensando justamente em resolver o problema daquele caso de teste, o time 
não aceita muito bem, porque não vêm valor imediato nisso e acham que 
estão perdendo tempo. Por isso dizemos que a parte referente à automação 
de testes é a mais difícil de ser implementada! 

A questão 9 da tabela 4 avalia o percentual de testes automatizados, que foi 

mais baixo para a empresa B, devido às constantes mudanças que foram solicitadas 

no portal de comércio eletrônico, logo que foi colocado em produção. Por isso, foi 

preciso aguardar para terem um pouco mais de maturidade nas funcionalidades, e a 

partir de agora estão dando mais foco para desenvolver mais cenários de teste. Já a 
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questão 10 da tabela 4 aborda o tema dos testes não funcionais, que também foi um 

ponto para melhoria, sendo que a empresa B reportou que ainda não dispõe deste 

processo implementado de forma regular, pois fizeram testes de performance logo 

antes de entrarem em produção e, posteriormente, um ajuste fino nas páginas antes 

da Black Friday, porque era realmente necessário. De forma correlata, as empresas 

A e B também reportaram dificuldades em simular as solicitações de serviços da 

aplicação, para fins de teste de carga, como mostra a questão 15 da tabela 4. 

Outro ponto em que as empresas A e B divergiram em relação ao que sugere 

a revisão da teoria é sobre quem deveria ser responsável por fornecer as bases de 

dados de testes. A princípio, uma melhor nota deveria ser atribuída quando o próprio 

desenvolvedor ficasse encarregado de prover estes dados, mas o que foi verificado 

em campo é que isto é um modelo bem difícil de ser atingido, pois há uma cultura de 

que esta é uma responsabilidade dos testadores, como pode ser visto na questão 17 

da tabela 4. 
 

Tabela 4 — Resultado de Testes Contínuos 

Constructo Número Questões Piloto 
Empresa 

A 
Empresa 

B 

Gerenciamento 
(TC) 

1 
A configuração do seu ambiente de 
testes é parecida com a do seu 
ambiente de produção? 

5 5 4 

2 
O time de desenvolvimento 
compartilha os casos de testes 
unitários para cada release de teste? 

5 4 2 

3 

Em que fase do ciclo de vida do 
software são criados o plano de 
teste, os casos de teste e os scripts 
de teste? 

3 3 3 

4 
Onde são armazenados o plano de 
teste, os cases de teste e os scripts 
de teste? 

4 5 5 

5 Com que frequência você testa as 
funcionalidades? 5 5 4 

6 
As equipes de teste se reúnem com 
Operações e Desenvolvimento para 
discutir métodos e estratégias? 

5 5 5 

Automação 
(TC) 7 

Os testes são automatizados ou 
manuais? Se automatizados, quais 
são as ferramentas utilizadas? 

4 4 4 
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8 Quais são os vários ambientes de 
teste? 5 5 5 

9 

Qual o percentual de testes 
automatizados que a sua equipe 
utiliza nas fases do processo de 
implantação? 

4 4 3 

10 
Quando os requisitos de teste não-
funcional são obtidos e quando 
esses testes são realizados? 

5 3 1 

11 

Quanto tempo demora para resolver 
uma compilação interrompida 
(broken build) em um ambiente de 
pré-produção? 

4 4 3 

Painel de 
Controle (TC) 

12 
Como o início da execução do teste, 
em várias fases, é comunicado e 
monitorado? 

5 5 4 

13 
Como você monitora quais builds 
são implantados no ambiente de 
teste? 

5 5 5 

14 

Qual ferramenta é usada para 
gerenciamento de defeitos? Como 
os defeitos são capturados e 
monitorados até o seu 
encerramento? 

5 5 5 

15 
A sua equipe consegue simular as 
solicitações de serviços da aplicação 
para testes de carga? 

5 3 3 

16 Como você identifica os requisitos 
para os casos de teste? 4 5 5 

17 

Quem fornece / cria as bases de 
dados de teste e o quão próximo 
elas estão do conjunto de dados de 
produção? 

5 3 3 

Fonte: elaborado pelo pesquisador 
 
5.1.5 Resultado da Entrega Contínua 

 

No caso da entrega contínua, foi observado que todas as unidades de análise 

dispõem de um pipeline automatizado, composto de quatro ambientes, de modo a 

permitir a devida validação do código e maior rapidez nas entregas. De forma geral, 

todos estão aptos a fazer implantações diárias em produção, caso seja necessário. 

Entretanto, nota-se a grande dificuldade em realmente automatizar todo o processo, 

pois sempre é necessário alguma validação manual, antes de colocar um software 

em produção. 
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Um ponto que merece destaque é a forma como é feita a gestão dos 

releases, pois nenhuma das unidades de análise utiliza a metodologia ITIL, mas sim 

práticas como Scrum ou Kanban, além de conceitos como agilidade e integração 

contínua, baseados principalmente em automação. Na prática, o trabalho efetuado 

com as ferramentas DevOps não requer sempre uma aprovação formal, para que 

seja possível promover código de um ambiente para o outro no pipeline. O escopo 

da sprint é previamente definido em conjunto com o negócio, portanto o time tem 

autonomia para tomar a decisão sobre o que pode ir para produção e quando isso 

será feito, desde que respeitadas as janelas estabelecidas para cada caso. 

Como mostra a questão 7 da tabela 5, a empresa A explicou que possui três 

processos de release distintos: para o código, para o banco de dados e para 

eventuais alterações nos servidores. A parte referente ao código já está totalmente 

automatizada e pode ser facilmente replicada, porém os processos para os demais 

ambientes são muito particulares e não podem ser replicados. Já a empresa B tem 

focado bastante no que tange à integração contínua, dispondo de um processo de 

implantação bastante automatizado. Contudo, o release ainda não é feito de forma 

automática, pelo fato dos testes ainda não estarem em um nível de automação que 

possibilite ao time ter confiança nos pacotes, para promovê-los para produção, pois 

ainda é preciso executar testes manuais para garantir a integridade do código. 

No que tange às técnicas DevOps apresentadas na seção 2.7, nota-se que o 

piloto está bem avançado, pois utiliza a maioria delas. Como pode ser visto nas 

questões 10 e 11 da tabela 5, as empresas A e B não fazem uso destas técnicas, 

sendo que a empresa B informou que já iniciou as tratativas para utilização de blue-

green deployment, mas ainda está em uma fase bem incipiente. A questão 13 da 

tabela 5 também está correlacionada com estas técnicas DevOps; de forma indireta, 

é por meio delas que se viabiliza a implantação de novas versões no ambiente de 

produção, sem tempo de inatividade da aplicação. O piloto foi a única unidade de 

análise que reportou esta característica, sendo válido destacar que todos utilizam 

alta disponibilidade nos seus sistemas, mas as empresas A e B precisam de janelas, 

geralmente noturnas, para que possam implantar software em produção, já que isso 

requer que a aplicação saia do ar por algum tempo. 
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O time do piloto informou que o seu processo de implantação é automatizado, 

porém o seu início é disparado manualmente, sendo que a validação final fica sob a 

responsabilidade da pessoa que iniciou aquela implantação em produção, conforme 

questão 16 da tabela 5. Já a empresa A reportou que a sua monitoração dos itens 

de configuração, no processo de integração contínua, ainda é feita de forma manual, 

por um dos desenvolvedores do time, mas poderia ser feita automaticamente pela 

ferramenta UrbanCode, que poderia gerar o build e controlar o seu versionamento; 

este ponto está retratado na questão 18 da tabela 5 e trata-se de um débito técnico, 

que poderia ser solucionado desde que houvesse a devida priorização por parte da 

equipe para que esta atividade seja incluída em uma das próximas sprints.  

 
Tabela 5 — Resultado da Entrega Contínua 

Constructo Número Questões Piloto 
Empresa 

A 
Empresa 

B 

Gerenciamento 
(EC) 

1 Como a implantação é feita 
atualmente? 5 5 5 

2 
A sua equipe é capaz de atender 
rapidamente a demandas de 
mudanças do negócio? 

5 5 5 

3 Como é o seu processo de 
gerenciamento de release? 5 5 4 

4 

Quais são os conteúdos da nota 
de release que são 
compartilhados com o time de 
operações? 

5 4 5 

5 
Com que frequência vocês 
implantam novas funcionalidades 
em produção? 

5 5 5 

6 

Como você mantêm a 
compatibilidade entre o sistema 
operacional, middleware, banco 
de dados e quaisquer outros 
componentes de software? 

5 4 5 

Automação 
(EC) 

7 Quão replicável é o seu processo 
de release? 4 2 3 

8 
Quando a equipe de Dev quer 
atualizar um release, o que eles 
fazem? (Todos que se aplicam) 

5 4 5 

9 

Quanto tempo leva para fazer uma 
mudança de uma linha e implantar 
o novo software, para corrigir um 
problema crítico de produção? 

5 5 4 
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10 

Vocês utilizam as técnicas de 
Canary Release ou Toggled 
Features no processo de 
implantação? 

3 2 1 

11 Vocês utilizam a técnica de Blue-
Green Deployment? 5 2 3 

12 
Você é capaz de lidar facilmente 
com grande implantações 
complexas em larga escala? 

5 5 5 

13 

Vocês conseguem implantar 
novas versões de aplicações para 
produção sem tempo de 
inatividade? 

5 1 1 

14 
As suas equipes estão preparadas 
para lidar com um rollback da 
implantação? 

5 5 5 

Painel de 
Controle (EC) 

15 
Todas as partes interessadas têm 
visibilidade sobre as principais 
atividades de release? 

5 5 4 

16 
Qual é o processo de aprovação 
de implantação com os critérios de 
entrada e saída? 

3 4 5 

17 

Como você coleta pró-ativamente 
os desvios do calendário de 
release e cria um feedback para 
trazê-los de volta ao caminho 
certo? 

4 4 5 

18 

Como você monitora os itens de 
configuração? (por exemplo: 
número do build ou release, 
versão da implantação) 

5 2 55 

19 
Qual o nível de controle que a sua 
empresa tem sobre os processos 
de release? 

5 4 4 

20 

Com relação à visibilidade do 
processo de release de software, 
como os dados de release da sua 
empresa são reunidos e 
disponibilizados para a equipe? 

4 5 5 

Fonte: elaborado pelo pesquisador 
 
5.1.6 Resultado da Infraestrutura como Código 

 

É interessante ressaltar algumas semelhanças entre as unidades de análise 

pesquisadas, pois todas trabalham com sistemas web, ou seja, fornecem um site 

para os seus usuários, que é aberto ao público no caso do piloto e da empresa B, 
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enquanto na empresa A o sistema só pode ser acessado por algumas empresas 

específicas. Outro ponto importante, que também merece ser destacado, é que 

todos trabalham com uma infraestrutura em nuvem, o que acabou sendo mais uma 

coincidência, entretanto é a empresa B quem mais precisa se preocupar com uma 

eventual necessidade de aumento no ambiente, para atender a picos de acesso, por 

exemplo em uma época de Black Friday ou em determinados períodos do ano, como 

o dia das mães ou o Natal. A equipe do piloto também precisa se preocupar com um 

possível aumento de acessos ao seu site, principalmente quando há alguma ação de 

marketing específica da empresa. 

No fim das contas, a preocupação em ter uma infraestrutura como código não 

foi reportada pela empresa A, pois o seu sistema possui um perfil mais estável de 

funcionamento; como ela atende a um grupo limitado de parceiros de negócio, não é 

necessário aumentar ou reduzir frequentemente o ambiente. Esta característica fica 

visível nas questões 2 e 4 da tabela 6, pois os serviços de nuvem utilizados pela 

empresa A são apenas de infraestrutura como serviço (IaaS). 

Com relação à automação para atender aos processos de build, testes e 

provisionamento do ambiente (questões 8, 9 e 10 da tabela 6), a empresa A 

informou que o build é gerado por um dos desenvolvedores, de forma manual, mas 

este ponto poderia ser automatizado, caso o time priorizasse esta atividade, para 

que ela fosse incluída em uma próxima sprint. Já a parte de testes ainda é feita de 

forma manual, pois não há nada automatizado em relação à aplicação, interface com 

o usuário e testes unitários de componentes individuais. A equipe já utiliza a 

ferramenta RQM para fazer os casos de testes e, no futuro, ela será usada para 

automação de testes. Quanto ao provisionamento do ambiente, foi reportado que a 

infraestrutura básica e o sistema operacional já são disponibilizados de forma 

automatizada, enquanto a instalação do middleware, como banco de dados, ainda 

requer etapas manuais. Isto impacta diretamente no planejamento dos releases, pois 

o tempo para disponibilizar o ambiente precisa ser levado em consideração; este 

problema é gerenciado por meio de uma boa coordenação entre as pessoas de 

operações, que fazem parte do time, e os desenvolvedores, como pode ser visto na 

questão 13 da tabela 6. 
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Como a empresa A possui um sistema mais previsível, no que diz respeito à 

utilização da infraestrutura, ainda não se mostrou necessária a análise de dados dos 

aplicativos em produção, conforme questão 14 da tabela 6. Já o piloto e a empresa 

B precisam realizar essas monitorações para avaliar o comportamento do ambiente 

face à utilização dos usuários finais, cujo número pode variar bastante, em ambos os 

casos. 

Das três unidades de análise pesquisadas, apenas o piloto consegue fornecer 

um provisionamento self-service e sob demanda dos recursos da infraestrutura, que 

são alocados diretamente pelos próprios desenvolvedores, como pode ser visto na 

questão 15 da tabela 6. No caso das empresas A e B, é obrigatória a participação de 

uma pessoa de operações para que os recursos do ambiente sejam providos, mas é 

importante citar que, nos dois casos, estas pessoas fazem parte do time. 

Um ponto comum a todos é a dificuldade de trabalhar com ambientes e dados 

de testes idênticos aos de produção. Trata-se da questão 16 da tabela 6, contestada 

pela maioria dos sujeitos de pesquisa, pois entendem ser impossível trabalhar com 

dados de teste idênticos aos de produção, até mesmo devido a regulamentações de 

auditoria. Entretanto, de modo geral, todos conseguem manter os ambientes bem 

parecidos, no que diz respeito à infraestrutura e ao código. 

A questão 17 da tabela 6 evidenciou que a empresa A não dispõe de uma 

ferramenta para que os seus usuários possam reportar os problemas ocorridos em 

produção. A pessoa de operações do time faz algumas atividades de monitoração, 

mas eventualmente o próprio parceiro, usuário do sistema, liga para informar sobre 

algum problema. No caso da empresa B, há um service desk para que os usuários 

possam reportar os incidentes, mas a pessoa de operações reconhece que este é 

um ponto para melhoria, por meio de alguma ferramenta de automação. 

  
Tabela 6 — Resultado da Infraestrutura como Código 

Constructo Número Questões Piloto Empresa 
A 

Empresa 
B 

Gerenciamento 
(IcC) 

1 Qual é a sua política quanto ao 
uso da nuvem pública? 5 5 5 

2 Vocês utilizam serviços de nuvem 
(PaaS ou SaaS)? 5 3 5 
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3 
Quem toma as decisões sobre 
como e onde as aplicações serão 
hospedadas? 

5 4 5 

4 Qual é a sua política em relação 
ao Software-as-a-Service (SaaS)? 4 3 5 

5 

As suas equipes estão cientes de 
dependências de terceiros para 
garantir uma prestação de 
serviços de confiável? 

5 5 5 

6 

Vocês fazem implantação de 
software em máquinas virtuais 
para ambientes diferentes (testes, 
desenvolvimento) e com controle 
de versão dos ambientes? 

5 4 5 

Automação 
(IcC) 

7 
Qual é o nível de automação do 
seu processo de release e 
implementação? 

5 4 4 

8 Qual é o nível de automação do 
seu processo de Testes? 4 1 3 

9 
Qual é o nível de automação dos 
seus processos de build e 
integração? 

4 1 3 

10 
Qual é o nível de automação do 
seu processo de provisionamento 
do ambiente? 

5 3 5 

11 Qual é o tempo necessário para 
disponibilizar o ambiente? 5 4 5 

12 
Como você especifica os 
ambientes para desenvolvimento, 
teste, homologação e produção? 

5 5 5 

Painel de 
Controle (IcC) 

13 

Durante o planejamento dos 
releases, a disponibilidade do 
ambiente precisa ser levada em 
consideração? 

5 3 5 

14 

Quais dados são coletados de 
aplicativos em execução em 
produção? (escolha todos que se 
aplicam e a nota aumenta com a 
quantidade de itens selecionados) 

4 1 4 

15 

As suas equipes são capazes de 
fornecer um provisionamento self-
service e sob demanda para todos 
os recursos? 

5 3 3 
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16 
Como você mantém iguais os 
ambientes de teste e de 
produção? 

2 2 2 

17 

Como os problemas na produção 
são informados à equipe de 
desenvolvimento? (escolha todos 
que se aplicam e a nota aumenta 
com a quantidade de itens 
selecionados) 

4 2 3 

Fonte: elaborado pelo pesquisador 
 
5.1.7 Resultado da Monitoração Contínua 

 

Ao comparar as três unidades de análise, ficou bem claro que tanto o piloto 

quanto a empresa B fazem uma monitoração mais intensiva do comportamento dos 

seus usuários, durante os acessos ao sistema. Isso ocorre principalmente devido ao 

perfil destes clientes que, no caso da empresa B, são pessoas físicas acessando um 

sistema de comércio eletrônico, portanto é fundamental analisar e entender o seu 

comportamento ao acessar o site. O time do piloto também trabalha com um sistema 

web, que é mais acessado por funcionários de empresas diversas, para adquirir as 

funcionalidades DevOps que são ofertadas, portanto há uma grande concorrência 

com as demais empresas fornecedoras destes serviços, o que leva o piloto a usar 

técnicas como hipóteses, para maximizar os acessos ao site e aumentar as vendas. 

Já no caso da Empresa A, os usuários que acessam o sistema para colocar 

os seus pedidos são parceiros de longa data, que têm uma relação muito próxima, 

além de serem poucas empresas; desta forma, não há uma real necessidade de 

monitorar o seu comportamento durante os acessos ao site, portanto o time não 

priorizou uma eventual automatização desta atividade por meio de alguma 

ferramenta, como pode ser visto nas questões 1 e 2 da tabela 7. 

No caso do piloto, o gerenciamento dos incidentes é feito com a utilização de 

um banco de dados Notes, sem integração com o processo de release, o que traria 

maior automatização. Na empresa A, os incidentes que afetam diretamente o cliente 

são comunicados manualmente e controlados por meio de planilha Excel, conforme 

questão 5 da tabela 7. 
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A empresa B reportou que somente as pessoas de operações têm visibilidade 

quanto à capacidade do sistema, tópico abordado na questão 7 da tabela 7, mas já 

está em análise uma ferramenta chamada Grafana, que pode ser acoplada a outras 

ferramentas e permite gerar gráficos; a ideia é integrá-la com o Zabbix, que faz a 

monitoração, de modo a prover um painel de controle mais intuitivo. Também na 

empresa B, foi colocado como gap para melhoria o fato da equipe de operações não 

ser envolvida de forma estruturada, desde a fase de análise de requisitos, para dar a 

sua opinião sobre os ambientes e o planejamento da sua capacidade. Na prática, só 

são envolvidos quando já está tudo definido e precisam do ambiente para começar a 

trabalhar, conforme questão 8 da tabela 7. 

A empresa A informou que o seu processo de planejamento da capacidade é 

feito utilizando scripts para coletar dados históricos, de modo a estimar o tempo em 

que seria necessário proceder a um aumento no ambiente; este ponto foi colocado 

como um item que precisa ser trabalhado, a fim de automatizá-lo, como mostra a 

questão 10 da tabela 7. A empresa A ainda não definiu limites de desempenho para 

fins de análise de performance e também não monitora o seu sistema quanto a erros 

e desempenho, como atestam as questões 12 e 13 da tabela 7; na prática, a pessoa 

responsável por operações acessa diretamente os servidores e faz uma monitoração 

manual proativa, como descrito na questão 12 da tabela 7. Devido a tudo isso, não é 

possível analisar métricas de performance para solucionar eventuais problemas, 

antes que afetem os usuários finais, como pode ser visto na questão 14 da tabela 7. 

Foi identificado que a prática de monitoração contínua é uma das que mais 

necessita de atenção por parte da empresa A, cujos planos futuros visam investir em 

uma ferramenta DevOps para auxiliar neste item. Outro ponto identificado como um 

gap para melhoria nesta unidade de análise consiste na alta disponibilidade, que já 

está disponível, mas cujo procedimento de contingência precisa ser feito de forma 

manual, conforme questão 15 da tabela 7. 

 
Tabela 7 — Resultado da Monitoração Contínua 

Constructo Número Questões Piloto 
Empresa 

A 
Empresa 

B 

Gerenciamento 
(MC) 1 Você utiliza alguma ferramenta 

para a monitoração? 5 3 5 
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2 Como é feito o gerenciamento 
de log? 5 3 5 

3 
Como os defeitos são 
reportados para a equipe de 
desenvolvimento? 

5 4 4 

4 

As equipes têm uma visão 
unificada que lhes permita 
identificar rapidamente os 
incidentes e fazer uma triagem 
deles? 

5 5 5 

5 
Como você faz o 
gerenciamento de eventos e 
incidentes? 

3 2 5 

6 

Vocês utilizam algum sistema 
de rastreamento ou de 
gerenciamento do controle de 
mudanças, de forma a permitir 
rastreabilidade e auditoria? 

5 5 5 

Capacidade 
(MC) 

7 

As equipes têm visibilidade 
sobre a capacidade do 
sistema, a fim de compreender 
o impacto do aumento de 
carga do sistema? 

5 5 3 

8 

A equipe de operações é 
envolvida desde a fase de 
análise de requisitos para dar a 
sua contribuição sobre os 
ambientes, a implantação e o 
planejamento de capacidade? 

5 5 2 

9 

Qual é o tempo necessário 
para aumentar a capacidade 
do ambiente uma vez que o 
limite foi atingido? 

5 5 5 

10 Qual o processo para o 
planejamento de capacidade? 4 2 4 

11 Sua infraestrutura é auto-
escalável? 4 4 4 

Performance 
(MC) 

12 
Quais são os limites de 
desempenho definidos e como 
eles são monitorados?  

5 2 5 

13 
Como você monitora suas 
aplicações quanto a erros, 
alertas e desempenho? 

5 2 5 

14 

As equipes são capazes de 
analisar métricas de 
performance para solucionar 
problemas antes que eles 
afetem os usuários finais? 

5 1 5 
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15 Sua aplicação permite alta 
disponibilidade (HA)? 5 3 5 

Fonte: elaborado pelo pesquisador 
 

5.1.8 Resultado do Feedback Contínuo 
 

Tanto o piloto quanto a empresa B precisam agir pró-ativamente, a fim de 

analisar o comportamento dos usuários que acessam os seus sistemas, por meio de 

ferramentas que monitoram as ações realizadas nos sites de cada um deles. Isso 

ocorre devido ao perfil destes aplicativos, que atendem a uma grande quantidade de 

usuários, que são disputados pela concorrência. Já o time pesquisado na empresa A 

trabalha com um portal web que também pode ser considerado como comércio 

eletrônico, pois possibilita a venda dos equipamentos e softwares por ela fabricados. 

Contudo, este sistema atende somente a um número limitado de empresas, sem 

uma concorrência que possa levá-las a utilizar outro aplicativo, o que faz com que a 

preocupação com monitoração e feedback contínuos seja menor, em comparação 

com o piloto e a empresa B. 

As questões 1, 2 e 3 da tabela 8 refletem pontos de melhoria para a empresa 

A, pois o processo para prover feedback para os desenvolvedores ainda é feito de 

forma manual; além disso, o feedback dos usuários internos é coletado por e-mail e 

não há uma ferramenta destinada a coletar feedback dos cliente finais. A empresa B 

também reportou que poderia melhorar o seu processo de interação com o usuário 

interno, pois atualmente este tipo de feedback é feito em reuniões de revisão, sem a 

utilização de uma ferramenta específica. 

O time do piloto reportou que trabalha com telemetria de utilização, a fim de 

monitorar de forma detalhada todo o acesso ao seu site, de modo a poder identificar 

tendências de uso; já as empresas A e B informaram que medem a aceitação dos 

usuários por meio de testes manuais, como pode ser visto na questão 6 da tabela 8. 

Já a questão 7 da tabela 8 aborda o tema dos dados de utilização da aplicação que, 

no caso da empresa A, não são coletados, uma vez que o perfil estável dos seus 

usuários, todos parceiros da empresa, não demanda este tipo de informação. 

A empresa B reportou que analisa o comportamento dos clientes, enquanto 

navegam no portal, mas não usa uma técnica, como entrevista ou filtro de dados, 
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que permita uma avaliação do seu feedback para melhoria contínua, como evidencia 

a questão 10 da tabela 8. Já a empresa A informou que não faz uma análise quanto 

ao comportamento dos seus usuários, para conduzir melhorias, devido ao perfil das 

empresas que fazem uso do seu portal, pois são todos parceiros de negócios, como 

mostra a questão 12 da tabela 8. Além disso, o feedback de performance crítica não 

é automatizado, para otimizar a aplicação, sendo recebido por e-mail ou telefone, 

mas já existe uma iniciativa para automatizar a parte dos incidentes, por meio de 

uma ferramenta que ainda será implementada, conforme questão 13 da tabela 8. 

Tanto a empresa A quanto a B relataram não dispor de um mecanismo para 

feedback entre equipes, sendo que só ocorre um compartilhamento de informação 

quando acontece um problema, o que se configura como um ponto importante para 

futura melhoria, pois ajuda a evitar retrabalhos ou caminhos inadequados, com base 

na questão 14 da tabela 8. 
 

Tabela 8 — Resultado do Feedback Contínuo 

Constructo Número Questões Piloto 
Empresa 

A 
Empresa 

B 

Feedback 
(FC) 

1 

Existe alguma análise, 
orientação ou relatório 
produzido para criar um 
feedback para a equipe de 
desenvolvimento? 

5 2 4 

2 Como você coleta o feedback 
do usuário interno? 5 2 3 

3 Como você coleta o feedback 
cliente final? 5 2 5 

4 
Quais são as ferramentas 
utilizadas para coletar 
feedback? 

5 5 5 

5 Quando o feedback é 
coletado? 5 5 5 

6 

Como você mede a aceitação / 
adequação ao propósito? 
(escolher todas que se 
adequam) 

5 2 2 

7 

O que você faz com os dados 
de utilização de sua s 
aplicações? (escolher todas 
que se adequam) 

5 1 4 
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8 

Como você garante que a 
qualidade do serviço ou os 
requisitos não-funcionais são 
atendidos? (escolher todas que 
se adequam) 

5 4 4 

9 

Como você valida designs de 
experiência do usuário? 
(escolher todas que se 
adequam) 

4 4 4 

Otimização 
(FC) 

10 
Como o feedback do usuário é 
analisado e otimizado para 
melhoria contínua? 

4 4 2 

11 
Como os pontos críticos 
obtidos do feedback são 
convertidos em itens de ação? 

5 5 5 

12 

As suas equipes conseguem 
acessar facilmente dados 
analíticos de comportamento e 
utilização, a fim de conduzir 
melhorias? 

5 1 5 

13 

Você automatiza o feedback de 
performance crítica para 
otimizar ainda mais aplicações 
e serviços? 

5 3 5 

14 
Existe um mecanismo de 
feedback entre equipes? Como 
isto é praticado? 

5 2 2 

Fonte: elaborado pelo pesquisador 
 

5.1.9 Técnicas DevOps utilizadas 
 

As seções 2.5 e 2.7 abordaram, respectivamente, como DevOps funciona e 

algumas técnicas que podem ser utilizadas para maximizar os resultados desta 

perspectiva de trabalho. Com base nisso, optou-se por criar o quadro 8, que lista as 

principais estratégias e técnicas recomendadas para otimizar a implementação desta 

abordagem de desenvolvimento. 

Vale destacar que o piloto foi a unidade de análise que mais demonstrou estar 

alinhada com as técnicas DevOps propostas, pois somente uma delas não é usada 

(Canary Release), como mostra o quadro 8. Além disso, eles trabalham utilizando 

fortemente a prática de infraestrutura como código, uma vez que todo o time atua 

como desenvolvedores multidisciplinares, que também testam o software criado por 

seus colegas e possuem delegação para solicitar o provisionamento self-service da 
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infraestrutura necessária. Já as empresas A e B possuem papéis específicos para 

cada componente do time, ou seja, não implementam a técnica de desenvolvedores 

multidisciplinares, nem utilizam recursos como Blue-Green Deployment, Canary 

Release ou Toggled Features, como pode ser visto no quadro 8. 
 

Quadro   8 — Técnicas DevOps utilizadas 

Técnica Categoria Piloto Empresa A Empresa B 

Time multifuncional Colaboração Sim Sim Sim 

Desenvolvedores 
multidisciplinares 

Colaboração Sim Não Não 

Reunião de 
retrospectiva 

Colaboração Mais ou 
menos 

Sim Sim 

Pipeline de 
implantação 
automatizado 

Implantação Sim Sim Sim 

Blue-Green 
Deployment 

Implantação Sim Não Não 

Canary Release Implantação Não Não Não 

Toggled Features Implantação Sim Não Não 

Provisionamento 
automático da 
infraestrutura 

Infraestrutura Sim Não Não 

Ambientes 
idênticos à 
produção 

Infraestrutura Sim Sim Sim 

Fonte: elaborado pelo pesquisador 
 

5.2 DISCUSSÃO SOBRE AS PROPOSIÇÕES DA PESQUISA 

 

Para Martins (2008, p. 68), no contexto de um estudo de caso, as proposições 

refletem uma teoria preliminar, elaborada pelo autor, anterior a qualquer coleta de 

dados ou evidência. Buscando seguir rigorosamente esta orientação, as proposições 

deste estudo de caso foram criadas no seu início, antes do pesquisador ir a campo. 

Yin (2015, p. 40) afirma que as proposições proporcionam forte orientação na 

determinação dos dados a serem coletados e nas estratégias para a sua análise. Ele 
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também diz que cada proposição estabelecida dirige a atenção para o que deve ser 

examinado, orientando quanto à direção correta a ser seguida. Portanto, acatando 

estes conselhos, as proposições desta pesquisa foram definidas na seção 3.6.1, 

com base nas práticas DevOps identificadas na seção 2.6, sendo que o quadro 9 faz 

um resumo quanto ao resultado observado para cada proposição, com comentários 

quanto à sua confirmação ou rejeição. 

 
Quadro   9 — Resultados quanto às Proposições da Pesquisa 
 

Proposições Resultado Comentário 

(P1) Criar uma cultura 
DevOps é fundamental para 
garantir o seu sucesso, que é 
baseado em um alto grau de 
colaboração entre as partes 
interessadas. 

Confirmada A preocupação em criar um cultura DevOps foi 
notada em todas as unidades de análise deste 
trabalho, sendo nítida a empolgação e aceitação 
dos participantes com relação à nova abordagem 
de trabalho. 

(P2) DevOps permite o 
estabelecimento colaborativo 
de metas de negócios, bem 
como ajustá-las de forma 
contínua, com base no 
feedback dos usuários. 

Confirmada Foi notada a participação ativa e mais constante 
do Negócio em todos os times pesquisados, 
além da possibilidade de responder muito mais 
rapidamente aos seus pedidos de mudanças no 
sistema. 

(P3) Por meio do 
estabelecimento de práticas e 
plataformas comuns a todos 
os envolvidos, a integração 
frequente dos resultados do 
trabalho possibilita a 
exposição mais rápida de 
eventuais riscos decorrentes 
destas fusões de código. 

Confirmada Foi observado que a utilização de uma 
metodologia ágil de desenvolvimento em si já 
antecipa riscos, devido às iterações frequentes; 
ao adicionar o conceito de integração contínua e 
ferramentas para automatizar o processo, 
comuns a todas as partes envolvidas, os 
problemas decorrentes das fusões de código 
ficam ainda mais expostos e podem ser tratados 
com maior antecedência. 

(P4) O teste contínuo permite 
garantir qualidade o mais 
cedo possível, pois visa testar 
o quanto antes e de modo 
contínuo, integrando as 
atividades de 
desenvolvimento e testes, o 
que facilita o feedback 
contínuo. 

Parcialmente 
confirmada 

A prática de testes contínuos foi reportada pelas 
três unidades de análise como sendo a mais 
difícil de ser atingida plenamente, principalmente 
porque a sua adoção requer uma mudança bem 
significativa na forma de trabalhar, pois é mais 
difícil mostrar ao time um ganho imediato com a 
sua utilização, quando comparado com as 
demais práticas DevOps. 

(P5) A criação de um pipeline 
de implantação automatizado 
facilita a entrega contínua de 
software, por intermédio da 
automação de processos em 
todos os ambientes, o que 
melhora muito a eficiência e 

Confirmada A preocupação em ter um pipeline de 
implantação automatizado foi observada em 
todas as unidades de análise, pois proporciona 
uma agilidade muito maior na entrega do 
software, sendo citado como um dos pontos 
mais marcantes quanto à redução nos prazos 
dos times que implementam DevOps como 
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permite a entrega de novas 
funcionalidades com muito 
mais agilidade. 

abordagem de trabalho. 

(P6) A utilização da 
infraestrutura como código 
permite que as equipes de 
desenvolvimento e controle de 
qualidade se comuniquem 
com a infraestrutura de uma 
forma programática, podendo 
requisitar alocações e 
mudanças de forma 
automatizada, o que viabiliza 
uma maior agilidade em todo 
o processo. 

Confirmada Esta proposição foi confirmada porque todas as 
unidades de análise reportaram que reconhecem 
a sua importância e a agilidade dela decorrente. 
Entretanto, somente o piloto do estudo de caso 
utiliza a infraestrutura como código e possibilita 
que todos os integrantes do time solicitem 
eventuais alocações do ambiente de forma 
automatizada, em um modelo self-service. As 
empresas A e B ainda não disponibilizam esta 
facilidade para os seus times, que possuem 
pessoas dedicadas para exercer a função de 
operações. 

(P7) A monitoração contínua 
provê métricas para todas as 
partes interessadas acerca 
das aplicações em diferentes 
estágios do seu 
desenvolvimento, o que 
permite que elas possam 
reagir de forma antecipada, 
melhorando ou mesmo 
mudando as funcionalidades 
que estão sendo 
desenvolvidas. 

Confirmada A utilização de um pipeline de implantação 
automatizado, criado com base em ferramentas 
DevOps, representa um grande avanço em 
prover métricas quanto ao desenvolvimento do 
software, para todas as partes interessadas. Isto 
se dá porque a automatização por meio de 
ferramentas viabiliza facilmente o acesso a todos 
do time quanto ao status de cada funcionalidade 
que está sendo trabalhada. Além disso, o uso de 
ferramentas analíticas para monitorar como o 
usuário se comporta durante o seu acesso ao 
sistema permite que a equipe possa tomar ações 
proativas para resolver problemas, antes que 
eles sejam percebidos pelo cliente final. 

(P8) O feedback contínuo 
permite ao negócio analisar o 
comportamento dos usuários, 
enquanto eles utilizam as 
aplicações, o que possibilita 
tomar ações para melhorá-las, 
levando a uma maior agilidade 
e capacidade de resposta 
para atender às necessidades 
dos clientes. 

Confirmada O uso de ferramentas analíticas possibilita que o 
comportamento dos usuários seja monitorado e 
analisado durante o seu acesso às aplicações. 
Isto permite que a equipe possa tomar medidas 
proativas para resolver eventuais problemas, 
antes que sejam percebidos pelo cliente final, 
além de viabilizar ações para aumentar os 
acessos ao portal, de modo a aumentar as 
vendas. 

Fonte: elaborado pelo pesquisador 
 

5.3 DISCUSSÃO SOBRE AS QUESTÕES DA PESQUISA 

 

A questão central da pesquisa foi particionada em questões secundárias, que 

estão com ela diretamente relacionadas, e para as quais buscou-se respostas por 

meio deste trabalho. 

(Q1) A adoção de práticas DevOps requer uma mudança na estrutura 

organizacional da TI e na cultura da empresa? Dada a sua importância, Pessoas foi 
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escolhido como um dos pilares DevOps, descritos na seção 2.4, sendo incluído no 

modelo de avaliação da maturidade como a sua primeira prática. Pelo que foi visto 

em campo, é fundamental a mudança de cultura na empresa, de modo que os novos 

conceitos dessa abordagem de trabalho possam ser aceitos. No caso da empresa A, 

um dos evangelizadores DevOps afirmou que “o objetivo deles é dar consultoria aos 

times da TI, para mudar os processos, a cultura e as ferramentas, para que eles 

consigam ser mais ágeis.” Um exemplo prático foi dado pela empresa B, ao optar 

por contratar do mercado praticamente todas as pessoas que passariam a compor a 

sua nova TI, responsável pelo portal de comércio eletrônico, pois foram escolhidos 

profissionais que já tinham cultura em agilidade e DevOps. Já quanto à necessidade 

de mudança na estrutura organizacional da empresa, foi observado em campo que a 

empresa A reorganizou a sua TI em times, em que todos os membros reportam para 

um mesmo gerente, de modo a simplificar as decisões e dar mais poder às equipes. 

Uma reorganização também foi notada na empresa B, que optou por criar um novo 

departamento, quebrando a sua TI em duas áreas independentes, até com diretorias 

separadas, uma para o legado e outra para atender ao novo sistema, num formato 

ágil e com abordagem DevOps. 

 (Q2) A adoção de práticas DevOps contribui para uma maior eficiência na 

entrega? Sem dúvida, a resposta para esta pergunta é sim, pois todos os sujeitos da 

pesquisa foram enfáticos ao dizer que as suas entregas passaram a ficar bem mais 

rápidas após a adoção de uma abordagem DevOps de trabalho. No fim das contas, 

este é o ponto que mais se destaca quando ocorre uma comparação com a forma 

tradicional de desenvolvimento de software. Segundo o gerente do time pesquisado 

na empresa A, o ganho foi muito significativo com a implementação das ferramentas 

DevOps, pois os times passaram a conseguir mover código para produção em cerca 

de dez minutos, apertando apenas um botão, quando antes levavam até três dias. O 

objetivo das empresas que decidem adotar a abordagem DevOps pode ser resumido 

em conseguir implementar um modelo de entrega contínua de software. Segundo 

Kim et al (2016, p. 109), é preciso “criar as práticas e uma arquitetura necessárias 

para viabilizar e manter um fluxo de trabalho acelerado, desde o desenvolvimento 

até operações, sem causar caos nem interrupção no ambiente de produção.” Os 

autores sumarizam bem a trajetória, que começa pela criação de um pipeline de 
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implantação baseado no conceito de testes automatizados e confiáveis, o que 

possibilita uma validação constante do código. A esta base, deve somar-se a 

integração contínua, de modo a garantir que o software esteja sempre em estágio 

implantável, o que leva a releases muito mais frequentes e com baixo risco.  

(Q3) A adoção de práticas DevOps contribui para a redução nas falhas e 

aumento na qualidade do produto final? Ficou evidenciado que sim, pois a utilização 

das práticas DevOps, principalmente do pipeline de implantação automatizado e da 

integração contínua, possibilitam uma exposição mais rápida de eventuais riscos, 

decorrentes das fusões de código. Isto permite que as ações corretivas possam ser 

tomadas com muito mais brevidade, em comparação com um modelo tradicional de 

trabalho, em que os problemas só aparecem no final do processo. Para a gerente de 

desenvolvimento da empresa B, “a utilização de DevOps e metodologia ágil permite 

antecipar riscos, pois os erros aparecem logo e podem ser rapidamente corrigidos.” 

Para Feitelson, Frachtenberg e Beck (2013, p. 11), a entrega contínua de software 

faz com que cada nova implantação introduza apenas uma pequena quantidade de 

código, reduzindo muito o risco de problemas, pois facilita a sua validação. Ademais, 

esses autores afirmam que encorajar o time a fazer novos commits, o mais cedo 

possível, ajuda a vencer o medo de fazer releases em produção; esta habilidade de 

implantar rapidamente, em pequenos incrementos e sem temor, permite um rápido 

florescimento de inovação. 

(Q4) A utilização de ferramentas DevOps e de uma infraestrutura mais ágil 

permite manter os controles necessários, sem ficar preso a processos burocráticos e 

demorados? A pesquisa de campo evidenciou que a resposta para esta questão é 

sim, pois nenhuma das unidades de análise faz uso de práticas ITIL nas equipes que 

trabalham com ferramentas e abordagem DevOps. A adoção de metodologias ágeis, 

que já é usada por todos os times, aliada a uma perspectiva DevOps de trabalho, 

requer um planejamento prévio quanto às funcionalidades que serão desenvolvidas 

na próxima sprint, o que é feito sempre com a participação do negócio. Desta forma, 

o time ganha uma delegação com relação ao trabalho e pode decidir quando será o 

melhor momento para promover o software para produção, sem a necessidade de 

aprovações adicionais. Conforme um dos evangelizadores DevOps da empresa A, 

“o conceito de agilidade e DevOps baseia-se em pequenos times com autonomia 
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multifuncional, ou seja, toda a capacidade deve estar dentro do próprio time.” Para 

Skelton (2016, p.41), uma explosão de ferramentas está ajudando a impulsionar 

DevOps nas empresas, pois são fáceis de instalar e de configurar, além de serem 

feitas permitindo a integração entre si, inclusive no que tange ao provisionamento da 

infraestrutura. Disponibilizar o ambiente por meio de código testável possibilita o uso 

de práticas que antes só estavam disponíveis para o mundo do software; somado a 

isso, serviços de nuvem passaram a tratar a infraestrutura como commodity, o que 

leva a uma significativa queda nos preços. 

(Q5) A utilização de ferramentas DevOps para monitoração e feedback 

permite um maior alinhamento da TI com área de negócios da empresa? A resposta 

para esta questão é sim, porque este modelo de trabalho traz o negócio para perto 

da TI, uma vez que a metodologia ágil requer a participação constante do project 

owner, que vem do negócio, o que foi observado em todas as unidades de análise. 

Além disso, a utilização de ferramentas, que possibilitam monitoração do ambiente e 

feedback constante, permite resolver problemas de forma mais rápida, antes mesmo 

que o usuário possa percebê-los; mais que isso, foi comprovado que as ferramentas 

analíticas permitem monitorar como o usuário se comporta ao navegar pelo sistema, 

o que viabiliza ações para aumentar seus acessos ou tempo de permanência, de 

modo a maximizar as vendas. Os autores Kim, Behr e Spafford (2013) escreveram 

um romance chamado The Phoenix Project, proposta interessante por ser uma obra 

de ficção, mas que aborda como DevOps pode ajudar a empresa no alinhamento do 

negócio com as equipes de desenvolvimento e operações. Para eles, “ser capaz de 

retirar o trabalho desnecessário do sistema é mais importante que conseguir agregar 

mais trabalho ao sistema.” (KIM; BEHR; SPAFFORD, 2013, p. 162, tradução nossa). 

Para isso, é necessário saber o que importa para o atingir os objetivos do negócio, 

que pode ser traduzido em projetos, operações, estratégia, conformidade com leis e 

regulamentos, segurança ou qualquer outra coisa. 
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6 CONCLUSÕES 
 

Este trabalho objetivou compreender como as empresas de grande porte que 

utilizam práticas DevOps no desenvolvimento de software se organizam de modo a 

atingir a agilidade almejada na implementação de suas aplicações. Para tanto, foi 

estruturada uma teoria, com base na revisão da literatura, que buscou relacionar as 

principais práticas DevOps, a partir das quais foi criado um modelo para avaliação 

da maturidade DevOps nas organizações. Esta proposta partiu dos constructos da 

pesquisa, extraídos do referencial teórico, que são justamente os objetos a serem 

mensurados por este modelo; isto ocorre por meio de uma pontuação, que indica se 

a unidade de análise avaliada pode ser considerada como mais ou menos aderente 

a uma abordagem DevOps no desenvolvimento e implementação de aplicações. 

O trabalho de campo consistiu de um estudo de caso, realizado na TI de duas 

empresas de grande porte, onde foi aplicado o modelo de avaliação da maturidade 

DevOps, sendo que em uma delas também foi feito o piloto deste estudo. Devido à 

característica qualitativa desta pesquisa, buscou-se seguir com rigor a metodologia 

proposta pelos principais autores quanto às etapas a serem utilizadas em um estudo 

de caso. Buscou-se, de forma empírica, confirmar ou rejeitar as proposições desta 

pesquisa que, conforme recomendado, foram estabelecidas desde o seu início, com 

base na teoria obtida na revisão da literatura. 

 

6.1 CONCLUSÕES DA PESQUISA 

 

Ao final do trabalho de campo, foi possível verificar que o modelo proposto 

para avaliação da maturidade DevOps mostrou-se viável e de fácil replicação, desde 

que se tenha um conhecimento básico quanto às práticas e técnicas utilizadas nesta 

abordagem de desenvolvimento de software. Foi possível concluir que este modelo 

consegue abordar os pontos mais críticos, por meio de uma análise detalhada, cuja 

estruturação em formato de perguntas com respostas graduadas permite facilitar o 

trabalho, servindo como um guia para manter o pesquisador no caminho correto. 

Os constructos escolhidos também mostraram-se adequados ao propósito de 

viabilizar uma medição operacional de conceitos relativamente subjetivos. Ademais, 
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o cuidado em especificar previamente as proposições da pesquisa foi importante, já 

que permitiu um direcionamento adequado do estudo. Também foi de grande valia o 

investimento prévio, feito pelo pesquisador, em planejar com rigor todos os passos a 

serem seguidos no estudo de caso, antes de dar início aos trabalhos de campo, pois 

isto facilitou sobremaneira o seu desenvolvimento.  

Todas as unidades de análise mostraram-se disponíveis em participar deste 

trabalho, respondendo com dedicação às questões do modelo de avaliação, que foi 

muitas vezes citado como um instrumento que possibilitou analisar o seu dia a dia 

com outros olhos. Alguns sujeitos da pesquisa reportaram que a participação neste 

projeto permitiu que eles pudessem lançar luz sobre alguns aspectos DevOps que 

não haviam pensado antes. 

Este trabalho foi estruturado para tentar responder ao seguinte problema: 

como as empresas que buscam utilizar práticas DevOps podem se reorganizar 
para atender às demandas da era digital na velocidade adequada, sem perder 
os controles que a TI empresarial requer? 

Durante a etapa de escolha das unidades de análise desta pesquisa, buscou-

se empresas que estivessem realmente utilizando uma perspectiva DevOps para o 

desenvolvimento das suas aplicações. Este ponto pôde ser comprovado em campo, 

o que foi muito positivo, pois o anseio inicial foi correspondido, mas a surpresa se 

deu na forma como cada uma delas se estruturou para implementar esta abordagem 

de desenvolvimento de software. 

O piloto deste estudo de caso foi propositalmente escolhido por já utilizar de 

forma plena as práticas DevOps, inclusive porque o time entrevistado colaborou com 

sugestões para o modelo de avaliação da maturidade, que foi aplicado na íntegra 

também nesta unidade de análise. A conclusão é que o piloto apresentou uma forma 

de trabalhar muito alinhada com várias técnicas DevOps, mais do que as empresas 

A e B, como foi visto na seção 5.1.9. O conceito de desenvolvedor multidisciplinar 

pode ser citado como um excelente exemplo, pois todos deste time trabalham neste 

formato, ou seja, os componentes estão aptos a testar o código desenvolvido pelos 

demais colegas. Além disso, o piloto já utiliza a prática de infraestrutura como código 

no seu dia a dia de trabalho, uma vez que todos do time podem solicitar, de forma 

self-service, os ambientes necessários para atender às etapas previstas no pipeline 
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de implantação automatizado. O resultado é que esta equipe não precisa dividir-se 

em desenvolvedores, testadores e operações, já que todos possuem condição de 

atuar nas diversas funções. O reflexo disso pode ser visto nos resultados obtidos 

pelo piloto na seção 5.1.6, que avalia a infraestrutura como código. 

Nas empresas A e B, onde a unidade de análise correspondeu a uma parte 

da TI, o esperado era obter resultados semelhantes no formato escolhido para a sua 

reorganização, de modo a implementar os conceitos de agilidade e DevOps para o 

desenvolvimento de aplicações. Entretanto, a pesquisa de campo mostrou que elas 

seguiram caminhos bem distintos, que acabaram levando a resultados igualmente 

bem sucedidos quanto à implementação das práticas que foram avaliadas. 

A empresa A optou por criar um time de evangelizadores, cujo trabalho inicial 

foi difundir os conceitos de agilidade, atrelado basicamente à metodologia Scrum de 

trabalho. Desta forma, todos os times da TI foram treinados e capacitados para este 

novo formato, antes mesmo de pensarem em usar qualquer abordagem DevOps, já 

que este foi justamente o segundo passo do projeto. No momento em que todas as 

equipes já estavam confortáveis com o modelo ágil de desenvolvimento de software, 

criou-se um time de evangelizadores DevOps, cuja missão era aprender, testar e 

difundir esta nova abordagem entre as demais equipes. A conclusão é que o modelo 

de reorganização escolhido foi baseado em treinar toda a TI ao mesmo tempo, mas 

dividindo em duas etapas distintas: uma para capacitar em metodologia ágil e outra 

para difundir os conceitos DevOps. 

A empresa B, de forma distinta, decidiu contratar do mercado praticamente o 

time inteiro que comporia a sua TI ágil, pois entendeu que, desta forma, já traria um 

grupo de pessoas com experiência e, principalmente, com a cultura necessária para 

trabalhar com agilidade e DevOps. Neste formato, foram criadas duas áreas 

totalmente distintas na TI: uma responsável pelos sistemas já existentes, que 

continuou trabalhando no modelo tradicional de desenvolvimento de software, e 

outra totalmente nova, que passou a tomar conta do portal de comércio eletrônico. 

Na prática, este sistema foi o motivo para a criação desta nova TI, que inclusive está 

estruturada com diretorias distintas: uma para o legado e outra para o novo portal. 

Este é um caminho que viabiliza uma mudança de forma extremamente rápida, mas 

exige também um orçamento muito maior para criar todo um novo time de trabalho. 
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A conclusão, por sinal muito interessante, é que são dois caminhos totalmente 

distintos, mas que, no fim das contas, possibilitam o atingimento com sucesso dos 

resultados esperados, no que diz respeito à implementação de metodologias ágeis e 

de práticas DevOps para o desenvolvimento de software pelas empresas. Ou seja, a 

expectativa do pesquisador era descobrir e descrever uma forma das empresas se 

reorganizarem para atender às demandas da transformação digital mas, na prática, 

o que foi observado foram duas respostas totalmente plausíveis para a questão 

central da pesquisa.  

Portanto, as principais contribuições deste trabalho consistem no modelo de 

avaliação da maturidade DevOps, que pode ser utilizado por diversas empresas, 

para mapear pontos de melhoria na implementação desta abordagem, e nos dois 

caminhos apresentados para viabilizar as mudanças necessárias na TI, de modo a 

consolidar a adoção de metodologias ágeis de desenvolvimento de software, além 

de uma perspectiva DevOps de trabalho. 

 

6.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Caso o pesquisador dispusesse de mais tempo, o ideal seria aplicar o modelo 

de avaliação da maturidade DevOps em mais unidades de análise, de modo a obter 

a perspectiva de outras empresas quanto à sua implementação. Sabendo-se dessa 

restrição, optou-se por aplicar integralmente as questões estruturadas do estudo de 

caso também para o seu piloto, que recebeu tratamento idêntico às demais unidades 

de análise; isto se mostrou muito positivo, devido ao nível elevado de utilização de 

práticas DevOps por este time. Também devido ao tempo, foi estabelecido como um 

parâmetro desta pesquisa que somente o time da TI seria entrevistado, ou seja, as 

equipes do negócio não foram acessadas e, portanto, a sua percepção quanto ao 

ganho obtido com a implantação da abordagem DevOps não foi avaliado. 

Por fim, é importante citar que outras três empresas foram contatadas para 

também participarem deste projeto, mas declinaram; dentre os motivos, estão a falta 

de tempo para conceder entrevistas, o receio de passar informações internas para o 

pesquisador ou mesmo devido à recomendação contrária quanto à participação em 

pesquisa desta natureza, por parte do seu departamento jurídico. 
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6.3 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

Ao final desta pesquisa, pôde-se verificar que, de todas as práticas avaliadas, 

a infraestrutura como código mostrou-se muito interessante para estudos futuros, já 

que o mais comum é que somente o time de operações tenha acesso a ferramentas 

DevOps, que viabilizam uma automatização no provimento dos ambientes. Contudo, 

o conceito final de possibilitar que todos do time possam tratar a infraestrutura em 

um formato self-service, viabilizando que desenvolvedores e testadores possam eles 

próprios requererem os ambientes de trabalhado, foi observado apenas no piloto do 

estudo de caso; avaliar este tópico seria uma das sugestões para pesquisas futuras. 

Kim et al (2016, p. 109), no seu recente livro DevOps Handbook, incluíram a 

segurança como uma das práticas fundamentais na abordagem DevOps, propondo 

que, além de melhorar o trabalho das equipes de desenvolvimento e de operações, 

é igualmente importante pensar nos objetivos do setor de segurança da informação, 

de modo a proporcionar maior garantia quanto à confidencialidade e integridade dos 

dados e serviços. Este ponto não foi abordado nesta pesquisa, pois os trabalhos de 

campo já estavam no seu final, quando do lançamento deste livro, sendo um tópico 

interessante para ser abordado futuramente. 
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APÊNDICE A — Autorização para Realização da Pesquisa 
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA 
 

 

São Paulo,  de   de   

 

Ilustríssimo(a) Senhor(a), 

 

Eu, Carlos de Amorim Levita, responsável principal pelo projeto de pesquisa 

de mestrado, venho pelo presente solicitar vossa autorização para realizar um 

estudo de caso na ____________________, no Departamento _______________, 

para o trabalho de pesquisa sob o título Proposta de modelo para avaliação da 
maturidade DevOps: estudo de caso em empresas de grande porte, orientado 

pelo Professor Dr. João Augusto Mattar Neto.  

 Este estudo de caso, atendendo ao disposto na Resolução CNS 

466/2012, tem como objetivo: analisar as práticas DevOps de modo a entender este 

movimento e estruturar uma teoria que demonstre a sua utilização; propor um 

modelo para avaliar a maturidade DevOps, por meio de perguntas estruturadas 

sobre cada prática descrita na teoria e realizar um estudo de caso em empresas de 

grande porte, que estejam utilizando práticas DevOps, de forma a avaliar a 

maturidade de cada uma delas.  

 Os procedimentos adotados serão observação, entrevista e pesquisa 

documental. Considera-se que toda pesquisa envolvendo seres humanos traz algum 

risco. Entretanto, os participantes envolvidos neste estudo de caso não correm risco 

quanto à sua integridade física, uma vez que a metodologia utilizada constará 

basicamente da aplicação de entrevistas. Além disso, a participação na pesquisa é 

voluntária e não haverá risco de constrangimento dos participantes, pois não serão 

feitos questionamentos de caráter pessoal, mas sim sobre as técnicas de trabalho 

utilizadas na empresa. É importante ressaltar que os sujeitos de pesquisa terão que 
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dispor de parte do seu tempo de trabalho para participar de entrevistas, mas 

nenhuma delas terá duração superior a uma hora. 

O período previsto para a coleta de dados é _____________ . O benefício 

para as empresas participantes desta pesquisa é a possibilidade de refletir sobre as 

práticas DevOps utilizadas para permitir maior agilidade na implementação de 

aplicações. Ao final do processo, a leitura do material resultante propiciará uma 

comparação entre as abordagens utilizadas em cada empresa pesquisada. Além 

disso, fica claro também o benefício social, uma vez que quaisquer empresas com 

interesse em implementar DevOps poderão usufruir das experiências positivas das 

instituições pesquisadas, bem como das recomendações resultantes deste estudo, 

ganhando tempo e evitando possíveis caminhos inadequados. 

Qualquer informação adicional poderá ser obtida por meio do Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP) ou diretamente com o pesquisador Carlos de Amorim Levita, pelo telefone 

_________ ou e-mail _____________. A qualquer momento, vossa senhoria poderá 

solicitar esclarecimento sobre o desenvolvimento do projeto de pesquisa que está 

sendo realizado e, sem qualquer tipo de cobrança, poderá retirar sua autorização. O 

pesquisador está apto a esclarecer estes pontos e, em caso de necessidade, dar 

indicações para solucionar ou contornar qualquer mal estar que possa surgir em 

decorrência da pesquisa.  

 Os dados obtidos nesta pesquisa serão utilizados na publicação de artigos 

científicos e assumimos a total responsabilidade de não publicar qualquer dado que 

comprometa o sigilo da participação dos integrantes de vossa instituição como 

nome, endereço e outras informações pessoais, que não serão em hipótese alguma 

publicados. Na eventualidade da participação nesta pesquisa causar qualquer tipo 

de dano aos participantes, nós pesquisador e orientador, nos comprometemos em 

reparar este dano, ou ainda prover meios para a reparação. A participação será 

voluntária e não forneceremos por ela qualquer tipo de pagamento.  
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Autorização Institucional  
 

 Eu, ________________, responsável pela instituição _________, 

declaro que fui informado dos objetivos da pesquisa acima e concordo em autorizar 

a execução da mesma nesta instituição. Como instituição coparticipante desta 

pesquisa poderemos, a qualquer momento, revogar esta autorização, se 

comprovada atividades que causem algum prejuízo à esta instituição, ou ainda a 

qualquer dado que comprometa o sigilo da participação dos integrantes desta 

instituição. Declaro também que não recebemos qualquer pagamento por esta 

autorização, bem como os participantes também não receberão qualquer tipo de 

remuneração. 

 Conforme Resolução CNS 466/2012 a pesquisa só terá início nesta 

instituição após apresentação do Parecer de Aprovação por um Comitê de Ética 
em Pesquisa em Seres Humanos.  

 

 

Responsável pela Instituição 

Nome do responsável 

 

 

Pesquisador 

Carlos de Amorim Levita 

 

 

Orientador 

Professor Dr. João Augusto Mattar Neto 
 

Documento em duas vias: 

1ª via instituição 

2ª via pesquisadores 
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APÊNDICE B — Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), do trabalho 

de pesquisa acadêmica sob o título Proposta de modelo para avaliação da 
maturidade DevOps: estudo de caso em empresas de grande porte. Meu nome 

é Carlos de Amorim Levita, sou o pesquisador responsável e minha área de atuação 

é Tecnologia da Informação. Após receber os esclarecimentos e as informações a 

seguir, no caso de aceitar fazer parte deste estudo de caso, assine ao final deste 

documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado(a) de forma alguma. Em 

caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o próprio 

pesquisador pelo telefone _________ ou e-mail _____________. Em caso de dúvida 

sobre a ética aplicada à pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 

no telefone (11) 3670-8466 ou e-mail cometica@pucsp.br. 

Este estudo de caso tem como objetivo analisar as práticas DevOps de modo 

a entender este movimento e estruturar uma teoria que demonstre a sua utilização; 

propor um modelo para avaliar a maturidade DevOps, por meio de perguntas 

referentes a cada uma das práticas descritas na teoria e realizar um estudo de caso 

em empresas de grande porte, que estejam utilizando práticas DevOps, de forma a 

avaliar a maturidade de cada uma delas.  

Os procedimentos adotados serão observação, entrevista e pesquisa 

documental. Considera-se que toda pesquisa envolvendo seres humanos traz algum 

risco. Entretanto, os participantes envolvidos neste estudo de caso não correm risco 

quanto à sua integridade física, uma vez que a metodologia utilizada constará 

basicamente da aplicação de entrevistas. Além disso, a participação na pesquisa é 

voluntária e não haverá risco de constrangimento dos participantes, pois não serão 

feitos questionamentos de caráter pessoal, mas sim sobre as técnicas de trabalho 

utilizadas na empresa. É importante ressaltar que os sujeitos de pesquisa terão que 
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dispor de parte do seu tempo de trabalho para participar de entrevistas, que poderão 

ser gravadas, sendo que nenhuma delas terá duração superior a uma hora. 

O benefício para as empresas participantes desta pesquisa é a possibilidade 

de refletir sobre as práticas DevOps utilizadas para permitir maior agilidade na 

implementação de aplicações. Ao final do processo, a leitura do material resultante 

propiciará uma comparação entre as abordagens utilizadas em cada empresa 

pesquisada. Além disso, fica claro também o benefício social, uma vez que 

quaisquer empresas com interesse em implementar DevOps poderão usufruir das 

experiências positivas das instituições pesquisadas, bem como das recomendações 

resultantes deste estudo, ganhando tempo e evitando possíveis caminhos 

inadequados. 

A qualquer momento, você poderá solicitar esclarecimento sobre o 

desenvolvimento do projeto de pesquisa que está sendo realizado e, sem qualquer 

tipo de cobrança, poderá retirar a sua autorização. O pesquisador está apto a 

esclarecer estes pontos e, em caso de necessidade, dar indicações para solucionar 

ou contornar qualquer mal estar que possa surgir em decorrência da pesquisa. Os 

dados obtidos nesta pesquisa serão utilizados na publicação de artigos científicos e 

assumimos a total responsabilidade de não publicar qualquer dado que comprometa 

o sigilo da participação dos integrantes, como nome, endereço e outras informações 

pessoais. A sua participação será voluntária e não forneceremos por ela qualquer 

tipo de pagamento nem reembolso, uma vez que você não incorrerá em gasto 

algum.  
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO COMO SUJEITO DA PESQUISA 
 
 

 

Eu, ___________________________________________, RG ______________, 

abaixo assinado, concordo em participar como sujeito de pesquisa do projeto sob o 

título: Proposta de modelo para avaliação da maturidade DevOps: estudo de 
caso em empresas de grande porte. Fui devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) pelo pesquisador Carlos de Amorim Levita sobre esta pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes da minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.  

  

 

_________________________ , ____ de ________________ de ______ 

 
 
 
 

_____________________________ 
Assinatura do pesquisado 

 
 

Eu, Carlos de Amorim Levita, obtive de forma voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido do sujeito da pesquisa ou representante legal para a participação na 

pesquisa. 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE C — Modelo para Avaliação da Maturidade DevOps 
 

C.1 Avaliação Quanto a Pessoas e Cultura 

C.1.1 Questões referentes ao constructo Colaboração 
 
Quadro 10 — Avaliação do constructo Colaboração (Pessoas e Cultura) 

Número Questões Diretriz Pontos 

1 
Seus processos são 
compartilhados entre 
desenvolvimento e operações? 

Todos os processos são unificados entre 
Dev e Ops 5 

Dev e Ops usam o mesmo conjunto de 
processos, mas alguns pontos ainda não 
estão unificados 

4 

Alguns elementos do processo são 
reaproveitados entre Dev e Ops 3 

Dev e Ops usam processos distintos, mas 
as interfaces são alinhadas e 
compartilhadas 

2 

Dev e Ops usam processos separados e 
redundantes, com compartilhamento 
limitado 

1 

2 
Você trabalha de forma integrada e 
compartilha suas ferramentas entre 
Dev e Ops? 

Todas as ferramentas funcionam como 
uma única cadeia de ferramentas, 
totalmente integradas e automatizadas 

5 

As ferramentas entre Dev, QA e Ops são 
integradas, mas não há um único fluxo 
entre elas 

4 

As ferramentas são parcialmente 
compartilhadas entre Dev, QA e Ops 3 

Há pouca integração de ferramentas e 
algum compartilhamento de status, via 
painéis de controle 

2 

Dev e Ops usam um conjunto de 
ferramentas distintas e redundantes 1 

3 
Vocês colaboram para a 
construção de conhecimento 
compartilhado? 

A gestão de conhecimento e o repositório 
são unificados 5 

Acontecem retrospectivas de 
conhecimento regulares entre Dev, Ops e 
infraestrutura 

4 

O compartilhamento de conhecimento 
entre Dev e Ops é moderado 3 

 O compartilhamento de conhecimento 
entre Dev e Ops é limitado 2 

Não há compartilhamento de 
conhecimento entre Dev e Ops 1 

4 Vocês dão mais ênfase às tarefas 
do que aos papéis individuais? 

Totalmente implementado 5 
N/A   
Parcialmente implementado 3 
N/A   
Não implementada 1 

Fonte: adaptado de Automic (2017) e Incycle (2017) 
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C.1.2 Questões referentes ao constructo Estratégia 

 
Quadro 11 — Avaliação do constructo Estratégia (Pessoas e Cultura) 

Número Questões Diretriz Pontos 

5 
Os seus funcionários conhecem os 
princípios básicos de DevOps e o 
seu benefício para a empresa? 

Os princípios e as práticas DevOps são 
totalmente institucionalizados em toda a 
empresa 

5 

Existe um consenso na empresa acerca 
dos princípios básicos de DevOps e tem-
se construído uma forma de aplicá-los 

4 

Existe um consenso sobre a criação de 
atividades a respeito dos princípios 
básicos de DevOps e como aplicá-los 

3 

As equipes estão melhorando sua 
compreensão sobre DevOps, mas as 
atividades permanecem desalinhadas na 
empresa como um todo 

2 

Poucas conversas e nenhuma educação 
interna sobre DevOps 1 

6 A sua empresa está qualificada em 
métodos e práticas DevOps? 

Todas as equipes de Dev, Ops e 
Infraestrutura têm total experiência e 
habilidades em DevOps 

5 

Vários times têm total experiência e 
habilidades em DevOps 4 

Vários times têm alguma experiência e 
habilidades em DevOps 3 

Existem pessoas na empresa que 
possuem experiência e conhecimento 
relevantes sobre DevOps 

2 

Não existe experiência nem skill de 
DevOps na empresa 1 

7 
A sua equipe está incentivada e 
motivada para aplicar as práticas 

DevOps? 

Dev, Ops e Infraestrutura totalmente 
alinhados por meio de incentivos e toda a 
empresa está entusiasmada com DevOps 5 

O alinhamento entre Dev e Ops está 
incorporado na estratégia - a maioria das 
pessoas são positivas sobre a mudança 

4 

A organização tem alguns visionários 
DevOps e já se nota um sentimento 
positivo e tentativas de alinhamento entre 
Dev e Ops 

3 

Nenhum incentivo especial para alinhar 
Dev e Ops e o sentimento é neutro 2 
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Nenhum incentivo especial para alinhar 
Dev e Ops e, além disso, há uma postura 
defensiva quanto à mudança 

1 

8 A sua estrutura organizacional está 
adaptada para DevOps? 

O conjunto Dev e Ops está totalmente 
estratificado por aplicação, plataforma e 
infraestrutura 5 

Dev e Ops parcialmente combinados em 
equipes de release, mas com algum 
trabalho ainda feito por fora 

4 

Dev e Ops seguem um portfólio de 
aplicações, mas o funcionamento de 
algumas aplicações permanece separado 

3 

Dev segue um portfólio de aplicações, 
enquanto Ops permanece guiado por 
infraestrutura e tecnologia 

2 

A estrutura da empresa é guiada por 
tecnologia, com abordagem separada 
entre Dev e Ops para os releases 

1 

9 
Qual é a sua política em relação ao 
desenvolvimento de aplicativos 
móveis? 

Usamos frameworks para coordenar 
aplicativos em diferentes dispositivos 
móveis e na web 

5 

Desenvolvemos primeiro os serviços de 
nuvem comuns e tentamos manter o 
mínimo possível de lógica única no 
dispositivo 

4 

Desenvolvemos apenas aplicações web 
compatíveis com dispositivos móveis, não 
aplicações mobile nativas 

3 

Nós terceirizamos o desenvolvimento de 
aplicativos móveis para especialistas 

2 

Não desenvolvemos aplicativos móveis 1 

10 
A sua metodologia de entrega está 

bem alinhada com os princípios 
DevOps? 

Agilidade fim-a-fim através de todas as 
equipes: aplicações, plataforma e 
infraestrutura. 5 

Todas as equipes de Dev e a maioria das 
equipes de Ops executam processo ágil 
fim-a-fim até a produção 

4 

Agilidade integrada nos processos de QA, 
mas o processo de release é separado e 
não ágil 

3 

Há alguma metodologia ágil, mas os 
processos de QA e release são 
separados e não ágeis 

2 

Usamos metodologia tradicional de 
desenvolvimento (waterfall) 1 

Fonte: adaptado de Automic (2017) e Microsoft (2017)  
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C.2 Avaliação Quanto ao Planejamento Contínuo 
 

C.2.1 Questões referentes ao constructo Requisitos (PC) 
 
Quadro 12 — Avaliação do constructo Requisitos (PC) 

Número Questão Diretriz Pontos 

1 
Como os requisitos funcionais e 
de negócios são coletados junto 
ao cliente? 

Os requisitos são coletados usando uma 
ferramenta DevOps, que está integrada 
com as demais ferramentas DevOps 
usadas para as demais funcionalidades 
do processo de Dev e Ops 

5 

Os requisitos são coletados usando uma 
ferramenta DevOps, como Jira 4 

 Os requisitos são coletados por meio de 
ferramentas como Remedy ou Service 
Now 

3 

 Os requisitos são versionados em um 
sistema de SCM 2 

 Os requisitos são coletados em 
documentos Word/Excel e a 
comunicação é feita apenas via e-mail 

1 

2 
Como você captura o trabalho a 
ser feito com o time (dentro de 
casa)? Utiliza alguma ferramenta? 

Por meio de um combinado de backlogs 
departamentais ou de todo o projeto e/ou 
quadros Kanban abrangendo várias 
equipes 

5 

Os backlogs combinam funcionalidade e 
trabalho de site ao vivo e hipóteses 
continuamente refinadas com base em 
evidências de produção 

4 

Por meio de um backlog do time, quadro 
Kanban físico ou virtual, ou fila dedicada 
de ticket / incidente 3 

 Os requisitos são coletados em 
documentos Word/Excel e a 
comunicação é feita apenas via e-mail 

2 

Não há um processo definido  1 

3 Qual é granularidade dos 
requisitos de negócios? 

Os requisitos são elaborados de forma 
nítida, o que pode ajudar a criar 
pequenos entregáveis de software 

5 

Os requisitos são apresentados como 
grandes documentos, que são uma 
coletânea de vários requisitos menores 

1 

4 Como os requisitos são 
priorizados? 

A priorização é feita de forma ágil, 
usando uma ferramenta DevOps de 
gerenciamento de requisitos, como Jira, 
e feita de forma integrada com as demais 
ferramentas usadas por Dev e Ops 

5 

A priorização é feita de forma ágil, 
usando uma ferramenta de 
gerenciamento de requisitos, como Jira, 
mas sem integração com as demais 
ferramentas usadas por Dev e Ops 

4 
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A priorização é feita de forma ágil, mas 
sem o uso de uma ferramenta DevOps 
para o gerenciamento de requisitos 

3 

A priorização é feita utilizando planilhas 
Excel e com a realização de reuniões 
com as partes interessadas  

2 

A priorização é feita especialmente para 
cada projeto, de forma pontual e sem 
ferramenta 

1 

5 Como o trabalho é priorizado? 

De forma contínua, por meio de um 
backlog orientado por hipóteses, com 
base em experiências mensuráveis e 
coleta de dados de produção 

5 

De forma consistente em toda a empresa 4 
Consistentemente dentro das equipes, 
mas as prioridades entre as equipes 
podem ser incompatíveis 

3 

Há uma tentativa de priorização dentro 
das equipes, mas ainda é feito de forma 
inconsistente e irregular 

2 

Não há um processo definido  1 

Fonte: adaptado de IBM (2017) e Microsoft (2017) 
 

C.2.2 Questões referentes ao constructo Planejamento (PC) 
 

Quadro 13 — Avaliação do constructo Planejamento (PC) 

Número Questão Diretriz Pontos 

6 Como as atividades de projeto são 
planejadas? 

O planejamento do projeto é feito de 
forma ágil, usando ferramentas DevOps, 
como Jira ou RTC 5 

O planejamento do projeto é feito de 
forma ágil, usando ferramentas como 
Microsoft Project 4 

O planejamento do projeto é feito de 
forma ágil, usando planilhas Excel 3 

 O planejamento do projeto é feito de 
forma cascata (waterfall), usando 
ferramentas como Microsoft Project 2 

Os planos do projeto são feitos caso a 
caso, contendo apenas as datas de 
entrega de alto nível 1 

7 
Os projetos têm um dono, que 
comunica ativamente as 
solicitações e as prioridades? 

Totalmente implementado 5 
N/A 

 
Parcialmente implementado 3 
N/A 

 
Não implementada 1 

8 
 
Você usa iterações de duração fixa 
no seu planejamento? 

Totalmente implementado 5 
N/A 

 
Parcialmente implementado 3 
N/A 
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Não implementada 1 

9 

Os SLAs entre as Negócios, 
Desenvolvimento e Operações 
atendem aos objetivos de 
negócio? 

Totalmente implementado 5 
N/A 

 
Parcialmente implementado 3 
N/A 

 
Não implementada 1 

10 Existem métricas definidas? 

 As métricas são bem definidas e os 
dados são coletados e analisados com o 
uso de ferramentas DevOps 5 

As métricas para gerenciamento de 
testes/defeitos, produtividade, etc. são 
coletadas de forma parcial, com o uso de 
ferramentas DevOps 

4 

As métricas são coletadas e analisadas 
usando métodos manuais em planilhas 
Excel e relatórios são gerados por meio 
de automação em planilha Excel 

3 

As métricas são definidas e coletadas 
caso a caso, e pode ser necessário 
esforço adicional para criar os relatórios 
de gestão 

2 

Não há métricas definidas 1 

Fonte: adaptado de IBM (2017) e Incycle (2017) 
 

C.2.3 Questões referentes ao constructo Painel de Controle (PC) 
 
Quadro 14 — Avaliação do constructo Painel de Controle (PC) 

Número Questão Diretriz Pontos 

11 
Como os requisitos são 
identificados e rastreados para o 
release de produção? 

O Gerenciamento do Ciclo de Vida 
Colaborativo (CLM) do software está 
implementado usando ferramentas 
DevOps e com processos ágeis 

5 

Rastreabilidade usando planilha Excel ou 
ferramentas caseiras, sendo os releases 
muito bem planejados e rastreados, mas 
as atualizações são manuais 

4 

Rastreabilidade usando planilha Excel ou 
ferramentas caseiras, mas não há planos 
de dados disponíveis ou não há 
indicadores de dados suficientes 
disponíveis 

3 

Rastreabilidade parcial, somente até o 
design de alto nível (HLD) 2 

 Não há rastreabilidade 1 

12 

As partes interessadas conseguem 
visualizar os requisitos do projeto e 
o status do projeto para apoiar a 
colaboração? 

Totalmente implementado 5 
N/A 

 
Parcialmente implementado 3 
N/A 
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Não implementada 1 

13 

 
Os critérios de aceite são 
claramente definidos e 
obedecidos? 

Totalmente implementado 5 
N/A 

 
Parcialmente implementado 3 
N/A 

 
Não implementada 1 

14 
As diferentes arquiteturas de 
sistemas são bem documentadas 
e bem mantidas? 

Totalmente implementado 5 
N/A 

 
Parcialmente implementado 3 
N/A 

 
Não implementada 1 

15 

 Você tem uma visão integrada do 
processo de promoção de código 
de Dev, para QA e para 
Operações? 

Painel totalmente integrado disponível 
desde Dev até Ops, usando ferramentas 
DevOps de gerenciamento de release 

5 

Uma visão parcial do processo de 
promoção do código está disponível, por 
meio de ferramentas DevOps 

4 

Ferramenta caseira ou integrações de 
algumas ferramentas de código aberto 
que produzem relatórios de status, não 
relatórios de análise 

3 

Forma manual e dependente de pessoas 
para gerar relatórios, portanto sujeito a 
erros 

2 

Não há disponibilidade de uma visão 
integrada 1 

Fonte: adaptado de IBM (2017) e Incycle (2017) 
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C.3 Avaliação Quanto à Integração Contínua 
 

C.3.1 Questões referentes ao constructo Gerenciamento (IC) 
 
Quadro 15 — Avaliação do constructo Gerenciamento (IC) 

Número Questões Diretriz Pontos 

1 

Como o seu código-fonte 
é gerenciado e como é 
feito o controle de 
versão? 

Por meio de sistemas de compartilhamento 
de código-fonte 

5 
Por meio de sistema de controle de versão 
distribuído 4 
Por meio de sistema de controle de versão 
instalado em um servidor 3 
Por meio de sistemas de arquivos, drives de 
rede compartilhados e backups 2  
Nenhuma das opções acima 1 

2 Como um release é 
planejado? 

Feito de forma ágil. Monitorado 
continuamente e atualizado por meio de 
ferramentas DevOps  

5 
Feito de forma ágil, mas executado 
desarticuladamente e às vezes alguns prazos 
são perdidos 

4 
Há um planejamento iterativo, mas não há 
um planejamento ágil. Recursos precisam ser 
adicionados eventualmente, dependendo de 
onde haja uma crise 

3 
Modelo waterfall. Os grandes problemas são 
descobertos muito tarde no ciclo de 
desenvolvimento 

2 
Não há muito planejamento de release. As 
datas precisam ser modificadas 
frequentemente ou recursos precisam ser 
adicionados 

1 

3 

O sistema de 
gerenciamento da 
configuração de software 
(SCM) está integrado 
com desenvolvimento, 
teste e implantação? 

O IDE, as fases de Teste, a Produção e o 
Sistema de Gerenciamento de Testes são 
integrados com o sistema de SCM 

5 
O gerenciamento de testes não é integrado 
com o sistema de SCM 4 
As fases de Produção e Teste não são 
integradas com o sistema de SCM 3 
Apenas Dev IDE está integrado com o 
sistema de SCM 2 
Não há integração de nenhum sistema com o 
sistema de SCM 1 
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4 Com que frequência você 
mede o débito técnico? 

De forma contínua, a cada check-in 5 
Medimos a cada build 4 
Medimos a cada release de produção 3 
Em um prazo de calendário (mensalmente, 
trimestralmente, etc.) não vinculado aos 
releases 

2 
Nós não medimos 1 

5 

Como a integração 
contínua é alcançada? 
Quanto dela é 
automatizada? 

Implementamos, de forma automatizada: 
integração de código, gerenciamento de 
build, gerenciamento de defeitos, 
gerenciamento de configuração e testes 
unitários 5 
A automação de build e a automação de 
teste unitário são alcançadas, mas o build 
não é desencadeado de forma automática 

4 
O build é automatizado, mas não há teste 
unitário nem automação 3 
O build não é automatizado e o teste unitário 
é manual 2 
O build é manual, sem teste unitário. Não há 
integração de build e SCM 1 

Fonte: adaptado de IBM (2017) e Microsoft (2017) 
 

C.3.2 Questões referentes ao constructo Colaboração (IC) 
 
Quadro 16 — Avaliação do constructo Colaboração (IC) 

Número Questões Diretriz Pontos 

6 Como é feita a revisão do 
código? 

Há revisões automatizadas de código usando 
ferramentas de revisão de código, integrado 
com o processo de gerenciamento de build 
(SonarQube, por exemplo) 

5 
Há revisões automatizadas de código usando 
ferramentas de revisão de código, mas sem 
integração com o gerenciamento de build 

4 
Há um processo manual de revisão do 
código e um monitoramento via ferramenta 3 
Há um processo manual de revisão do 
código, mas não há um monitoramento 2 
Não há um processo de revisão do código 1 

7 

Vocês fazem testes 
durante o 
desenvolvimento? Existe 
algum tipo de teste 

Teste unitário automatizado, com cobertura 
entre 80 e 90% 5 
Teste unitário automatizado, com cobertura 
entre 40 e 50% 4 
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unitário incorporado? O teste unitário é manual e a sua cobertura é 
decidida de acordo com orientação política 
do cliente 

3 
O teste unitário é manual e a sua quantidade 
depende da performance de 
desenvolvedores individuais 

2 
Não há teste unitário em vigor 1 

8 

As equipes de 
desenvolvimento, 
operações e suporte se 
reúnem para discutir a 
melhoria do processo? 

Totalmente implementado 5 
N/A   
Parcialmente implementado 3 
N/A   
Não implementada 1 

9 
Vocês trabalham com 
times dedicados para um 
projeto ou iniciativa? 

Totalmente implementado 5 
N/A   
Parcialmente implementado 3 
N/A   
Não implementada 1 

Fonte: adaptado de IBM (2017) e Incycle (2017) 
 

C.3.3 Questões referentes ao constructo Painel de Controle (IC) 
 
Quadro 17 — Avaliação do constructo Painel de Controle (IC) 

Número Questões Diretriz Pontos 

10 Como o trabalho é 
distribuído e controlado? 

O trabalho é distribuído e controlado por 
meio de ferramentas DevOps colaborativas 5 
O trabalho é distribuído e controlado por 
meio de ferramentas de planejamento de 
projetos 4 
O trabalho é distribuído e controlado por 
meio de planilhas Excel 3 
O trabalho é distribuído e controlado por e-
mails 2 
O trabalho é distribuído e controlado 
verbalmente 1 

11 

Como você monitora os 
resultados do build? 
Vocês utilizam 
notificação 
automatizada? 

Há uma ferramenta de gerenciamento de 
build, o time de Dev faz uma monitoração do 
log de builds, o log é enviado 
automaticamente, estão disponíveis painéis 
de controle e relatórios 

5 
O log é gerado, mas não são enviados 
relatórios sobre os painéis de controle 4 
O log não é coletado, mas o fracasso ou o 
sucesso do build é notificado 3 
O log é monitorado manualmente 2 
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Não há uma maneira automatizada para 
rastrear o log 1 

12 
Os itens de configuração 
possuem controle de 
código fonte? 

Todos os artefatos do projeto estão sob 
controle de versão 

5 
Os requisitos não são versionados, mas os 
demais artefatos são 4 
Os scripts de build, implantação e banco de 
dados não estão sob controle de versão 3 
Não há uma identificação clara dos CIs, mas 
existe um controle de versão dos sistemas 2 
Não há um critério definido para os CIs e não 
é usado controle de versão 1 

13 

Como as mudanças são 
gerenciadas durante o 
ciclo de 
desenvolvimento? 

Mudanças gerenciadas por meio de 
ferramenta de gerenciamento de requisitos, 
integrada com ferramentas de ciclo de vida 
colaborativo (CLM) 

5 
Mudanças gerenciadas por meio de uma 
ferramenta de gerenciamento de requisitos, 
mas sem integração com ferramentas de 
ciclo de vida de colaborativo 

4 
Mudanças gerenciadas e monitoradas por 
meio de um processo manual de 
gerenciamento de requisitos 

3 
Mudanças gerenciadas e monitoradas 
usando planilhas Excel separadas, de forma 
não integrada com o processo de 
gerenciamento de requisitos 

2 
Mudanças gerenciadas por e-mail ou 
verbalmente 1 

14 

Existem painéis de 
controle e relatórios 
apresentados para 
monitorar o build, a 
revisão de código e os 
resultados dos testes 
unitários? 

São usadas ferramentas DevOps e painéis 
de controle e relatórios são exibidos para 
build, revisão de código e testes unitários 

5 
Apenas a funcionalidade da ferramenta de 
build é usada para mostrar painéis de 
controle e relatórios, mas não há um 
rastreamento completo 

4 
É usada uma planilha Excel, que é atualizada 
manualmente 3 
Apenas os logs de resultados de build são 
mantidos, mas não sob a forma de relatórios 
ou painéis de controle 

2 
É usada apenas a ferramenta SCM. Build e 
revisão de código são manuais, portanto não 
há painéis de controle 

1 

Fonte: adaptado de IBM (2017) e Microsoft (2017) 
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C.4 Avaliação Quanto aos Testes Contínuos 
 

C.4.1 Questões referentes ao constructo Gerenciamento (TC) 
 
Quadro 18 — Avaliação do constructo Gerenciamento (TC) 

Número Questões Diretriz Pontos 

1 

A configuração do seu 
ambiente de testes é 
parecida com a do seu 
ambiente de 
produção? 

Os ambientes de teste são idênticos aos 
ambientes de produção, incluindo a 
configuração de hardware e de software 

5 

Os ambientes de teste são parcialmente 
semelhantes ao ambiente de produção: a 
configuração de software é idêntica, mas a de 
hardware não 

4 

Nem todos os ambientes de teste são idênticos 
aos de produção. Alguns são idênticos e outros 
são similares 

3 

Os ambientes de testes possuem configuração 
similar, mas não idêntica ao ambiente de 
produção 

2 

Os ambientes de teste não são nem parecidos 
com o ambiente de produção 1 

2 

O time de 
desenvolvimento 
compartilha os casos 
de testes unitários 
para cada release de 
teste? 

Os casos de teste unitário são automatizados e 
um painel de controle da cobertura do código 
está disponível para todas as releases 

5 

Os casos de teste unitário são executados 
manualmente pelos desenvolvedores individuais 
e um relatório consolidado é compartilhado 
antes de cada release 

4 

Os casos de teste unitários são executados por 
desenvolvedores individuais e não há um 
relatório consolidado disponível 

3 

Testes unitários são rodados parcialmente, 
quando solicitado, e não há casos formais de 
teste unitário  

2 

Não são rodados testes unitários e não existem 
casos de teste unitário 1 

3 

Em que fase do ciclo 
de vida do software 
são criados o plano de 
teste, os casos de 
teste e os scripts de 
teste? 

Os casos de teste, o plano de teste e os scripts 
de teste são escritos durante a fase de design 
de alto nível (HLD) 

5 

Antes do desenvolvimento 4 
Em paralelo com o desenvolvimento 3 
Pouco antes do início dos testes 2 
Não há documentos de teste 1 
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4 

Onde são 
armazenados o plano 
de teste, os cases de 
teste e os scripts de 
teste? 

São usadas ferramentas DevOps para 
gerenciamento de testes, como RQM 5 

Em ferramentas SCM com controle de versão 4 
Em repositórios, mas sem controle de versão 3 
São armazenados em um sistema de arquivo 
local ou em boxes de teste 2 

Não há documentos de teste 1 

5 
Com que frequência 
você testa as 
funcionalidades? 

Testes contínuos, de forma ágil 5 
Os testes são feitos por releases iterativos 4 
Desafios para fazer testes contínuos devido à 
disponibilidade de recursos 3 

Os testes são feitos conforme instruções da 
equipe de desenvolvimento 2 

Todos os requisitos são testados no final do 
release, de forma waterfall 1 

6 

As equipes de teste se 
reúnem com 
Operações e 
Desenvolvimento para 
discutir métodos e 
estratégias? 

Totalmente implementado 5 
N/A   
Parcialmente implementado 3 
N/A   
Não implementada 1 

Fonte: adaptado de IBM (2017) e Incycle (2017) 
 

C.4.2 Questões referentes ao constructo Automação (TC) 
 
Quadro 19 — Avaliação do constructo Automação (TC) 

Número Questões Diretriz Pontos 

7 

Os testes são 
automatizados ou 
manuais? Se 
automatizados, quais 
são as ferramentas 
utilizadas? 

Os testes e o mecanismo de feedback são 
totalmente automatizados e completamente 
integrados com as ferramentas de 
gerenciamento do ciclo de vida colaborativo 
(CLM) 

5 

Os testes funcionais são parcialmente 
automatizados, pois nem tudo é coberto 4 

Os testes são manuais, mas usando ferramenta 
de gerenciamento de teste, como RQM 3 

Os testes são manuais e os resultados 
registrados no sistema de monitoração de 
defeitos e / ou em planilhas 

2 

Os testes são manuais e os defeitos são 
registrados em planilhas 1 

8 Quais são os vários 
ambientes de teste? 

Ambientes SIT, UAT e pré-produção 
virtualizados 5 

Ambientes SIT, UAT e pré-produção (não 
virtualizados) 4 
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Ambientes SIT e UAT, mas sem pré-produção 3 
Ambientes SIT e UAT na mesma box 2 
Testes nas boxes dos desenvolvedores 1 

9 

Qual o percentual de 
testes automatizados 
que a sua equipe 
utiliza nas fases do 
processo de 
implantação? 

Acima de 80% 5 
Entre 61% e 80% 4 
Entre 41% e 60% 3 
Entre 21% e 40% 2 
Até 20% 1 

10 

Quando os requisitos 
de teste não-funcional 
são obtidos e quando 
esses testes são 
realizados? 

Os requisitos são coletados bem cedo na fase 
de Requisito/Design e modificados durante o 
ciclo de vida do desenvolvimento. Os testes são 
realizados após o teste unitário e em cada 
ambiente de teste e são totalmente 
automatizados 

5 

Os requisitos são coletados bem cedo na fase 
de Requisitos/Design e modificados durante o 
ciclo de vida do desenvolvimento. Os testes são 
realizados após o teste unitário e em cada 
ambiente de teste e não são totalmente 
automatizados 

4 

Os requisitos são coletados apenas durante os 
testes, que são realizados ao final dos testes 
funcionais e antes da implantação e são 
parcialmente automatizados. 

3 

Os requisitos são coletados com base na 
necessidade, os testes são realizados antes da 
implantação e não são totalmente 
automatizados 

2 

Feito apenas com base na necessidade 1 

11 

Quanto tempo demora 
para resolver uma 
compilação 
interrompida (broken 
build) em um ambiente 
de pré-produção? 

A implantação de builds quebrados é impedida 
por check-in fechado (gated), política de pull-
request ou rollback automático imediato 

5 

Conseguimos resolver em cerca de uma hora 4 
Normalmente resolvemos no mesmo dia 3 
Demora pouco mais que um dia 2 
Demora alguns dias 1 

Fonte: adaptado de IBM (2017) e Microsoft (2017) 
 

C.4.3 Questões referentes ao constructo Painel de Controle (TC) 
 
Quadro 20 — Avaliação do constructo Painel de Controle (TC) 

Número Questões Diretriz Pontos 
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12 

Como o início da 
execução do teste, em 
várias fases, é 
comunicado e 
monitorado? 

Comunicação automatizada com processo de 
não envolvimento e monitoração do status de 
teste 

5 

Comunicação automatizada a partir das 
ferramentas, com uma lista de distribuição, mas 
sem painel de controle e sem relatório de 
monitoração 

4 

Acionamento de e-mail automático, a partir da 
ferramenta de build, mas sem monitoração 3 

Comunicação manual através de e-mail 2 
Comunicação verbal em reuniões 1 

13 

Como você monitora 
quais builds são 
implantados no 
ambiente de teste? 

O processo de gerenciamento de release 
controla as implantações automaticamente. Os 
builds implantados podem ser acompanhados 
no painel de controle 

5 

Builds e ambientes são controlados usando 
planilhas, com controle de versão e mantidas no 
repositório de SCM 

4 

Builds e ambientes são monitorados via 
planilhas e/ou através de e-mail 3 

As implantações dos builds são comunicadas 
por e-mail 2 

Não existe um processo de gerenciamento de 
release 1 

14 

Qual ferramenta é 
usada para 
gerenciamento de 
defeitos? Como os 
defeitos são 
capturados e 
monitorados até o seu 
encerramento? 

Os defeitos são capturados utilizando 
ferramentas, via processo automatizado, e as 
alterações são movidas para a fase seguinte, 
quando todos os defeitos são fechados 

5 

Os defeitos são capturados utilizando 
ferramentas, mas sem métricas automatizadas, 
pois são geradas manualmente, usando 
planilhas 

4 

Os defeitos são identificados em planilhas, mas 
não são geradas métricas 3 

Os defeitos são identificados individualmente 
pelos testadores em planilhas 2 

Não utiliza ferramenta nem planilha e os 
defeitos são comunicados por e-mail 1 

15 

A sua equipe 
consegue simular as 
solicitações de 
serviços da aplicação 
para testes de carga? 

Totalmente implementado 5 
N/A   
Parcialmente implementado 3 
N/A   
Não implementada 1 

16 
Como você identifica 
os requisitos para os 
casos de teste? 

Identificação usando uma ferramenta DevOps 5 
Identificação usando planilhas com métricas e 
painel de controle 4 
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Identificação via planilhas, mas sem painel de 
controle ou métricas 3 

Há algum gerenciamento de requisitos e/ou 
testes, mas não há identificação   

Não há gerenciamento de requisitos nem 
gerenciamento de testes 1 

17 

Quem fornece / cria as 
bases de dados de 
teste e o quão próximo 
elas estão do conjunto 
de dados de 
produção? 

O time de desenvolvimento cria e fornece as 
bases de dados de teste, que são similares às 
de produção 

5 

O time de desenvolvimento fornece a base de 
dados de teste, mas não é similar à de 
produção 

4 

O time de testes cria a sua própria base de 
dados, que está em linha com os dados de 
produção 

3 

O time de testes cria a sua própria base de 
dados, que não está em linha com os dados de 
produção 

2 

Os testes são feitos caso a caso e a base de 
dados de teste é criada pelo testador, durante o 
teste 

1 

Fonte: adaptado de IBM (2017) e Incycle (2017) 
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C.5 Avaliação Quanto à Entrega Contínua 
 
C.5.1 Questões referentes ao constructo Gerenciamento (EC) 
 
Quadro 21 — Avaliação do constructo Gerenciamento (EC) 

Número Questões Diretriz Pontos 

1 Como a implantação é 
feita atualmente? 

Implantação automática usando ferramentas 
DevOps como UrbanCode ou Chef 5 

Implantação usando ferramentas de build como 
Build Forge ou Jenkins, mas ainda baseada em 
scripts 

4 

Implantação baseada em scripts, mas sem uma 
ferramenta de implantação de build 

3 

Implantação semiautomatizada, usando 
procedimentos manuais e scripts 

2 

Implantação manual 1 

2 

A sua equipe é capaz 
de atender rapidamente 
a demandas de 
mudanças do negócio? 

Totalmente implementado 5 
Parcialmente implementado 3 
Não implementada 1 

3 
Como é o seu processo 
de gerenciamento de 
release? 

O processo de gerenciamento de release é feito 
usando ferramentas (JIRA, RTC), com 
rastreabilidade e monitoração 

5 

O processo de gerenciamento de release é feito 
usando ferramentas como (JIRA, RTC), mas sem 
rastreabilidade até a produção 

4 

O processo de gerenciamento de release é feito 
usando planilha Excel, com rastreabilidade  

3 

O processo de gerenciamento de release é manual, 
usando planilha Excel, feito sem rastreabilidade 

2 

Não há um processo adequado de gerenciamento 
de release 

1 

4 

Quais são os conteúdos 
da nota de release que 
são compartilhados com 
o time de operações? 

A nota de release é automaticamente proveniente 
da ferramenta de release, o time de operações é 
envolvido e fica ciente desde o início 

5 

A nota de release é criada em Word ou Excel com 
o número do build, instruções de implantação, 
detalhes do ambiente e números das histórias 

3 

As notas de release com instruções de implantação 
são enviadas por e-mail com detalhes decididos 
por cada indivíduo 

2 

Nenhuma nota de release é criada e as instruções 
de implantação são enviadas por e-mail 

1 

5 Com que frequência 
vocês implantam novas 

É possível implantar uma ou mais vezes por dia 5 
Pelo menos uma vez por semana 4 
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funcionalidades em 
produção? 

Pelo menos uma vez a cada duas semanas 3 
Pelo menos uma vez por mês 2 

Demora mais de um mês para conseguirmos 
implantar um novo release 

1 

6 

Como você mantêm a 
compatibilidade entre o 
sistema operacional, 
middleware, banco de 
dados e quaisquer 
outros componentes de 
software? 

A compatibilidade é mantida usando padrões e 
ferramentas DevOps, como Puppet ou Chef ou 
UrbanCode  

5 

São usadas imagens virtualizadas para manter a 
compatibilidade, mas é demorado e caro 

4 

A compatibilidade é mantida via planilha Excel e as 
instalações são manuais 

2 

De forma manual e feita caso a caso 1 

Fonte: adaptado de IBM (2017), Incycle (2017) e Microsoft (2017) 
 

C.5.2 Questões referentes ao constructo Automação (EC) 
 
Quadro 22 — Avaliação do constructo Automação (EC) 

Número Questões Diretriz Pontos 

7 Quão replicável é o seu 
processo de release? 

Os processos de implantação e de release são 
totalmente replicáveis, medidos e continuamente 
melhorados. 

5 

Os processos de implantação e de release são 
totalmente replicáveis, para todos os tipos de 
releases 

4 

Os processos de implantação e de release são 
replicáveis, exceto para grandes mudanças 

3 

O processo de implantação é replicável, mas o 
processo de release é coordenado manualmente 

2 

Release e implantação são gerenciados como 
atividades separadas, com reprodutibilidade muito 
limitada 

1 

8 

Quando a equipe de 
Dev quer atualizar um 
release, o que eles 
fazem? (Todos que se 
aplicam) 

Um pipeline de release automático garante que 
cada check-in pode ser enviado para release de 
forma segura 

5 

O controle de exposição irá testar os novos 
recursos na produção e enviará progressivamente 
mais utilização para a nova versão, com base em 
seu sucesso 

4 

Portais de qualidade manuais asseguram que 
ocorra a correta aprovação gerencial 

3 

Segue o procedimento documentado de QA para 
aprovar alterações 

2 

Nenhuma das opções acima 1 
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9 

Quanto tempo leva para 
fazer uma mudança de 
uma linha e implantar o 
novo software, para 
corrigir um problema 
crítico de produção? 

Menos de uma hora 5 
Algumas horas, mas menos que um dia 4 
Alguns dias, mas menos que uma semana 3 
Mais de uma semana 2 

Não se aplica 1 

10 

Vocês utilizam as 
técnicas de Canary 
Release ou Toggled 
Features no processo 
de implantação? 

Usamos ambas as técnicas 5 
Usamos apenas Canary Release 4 
Usamos apenas Toggled Features 3 
Não usamos nenhum dos dois 2 

Não conheço estes conceitos 1 

11 
Vocês utilizam a técnica 
de Blue-Green 
Deployment? 

Usamos em todos os nossos projetos 5 
Usamos em alguns projetos 4 

Estamos tentando usar, mas ainda está em fase 
bem inicial 

3 

Não usamos 2 

Não conheço este conceito 1 

12 

Você é capaz de lidar 
facilmente com grande 
implantações 
complexas em larga 
escala? 

Totalmente implementado 5 
Parcialmente implementado 3 
Não implementada 

1 

13 

Vocês conseguem 
implantar novas versões 
de aplicações para 
produção sem tempo de 
inatividade? 

Totalmente implementado 5 
Parcialmente implementado 3 
Não implementada 

1 

14 

As suas equipes estão 
preparadas para lidar 
com um rollback da 
implantação? 

Totalmente implementado 5 
Parcialmente implementado 3 
Não implementada 1 

Fonte: adaptado de IBM (2017) e Incycle (2017) 
 

C.5.3 Questões referentes ao constructo Painel de Controle (EC) 
 
Quadro 23 — Avaliação do constructo Painel de Controle (EC) 

Número Questões Diretriz Pontos 

15 

Todas as partes 
interessadas têm 
visibilidade sobre as 
principais atividades de 
release? 

Totalmente implementado 5 
Parcialmente implementado 3 
Não implementada 

1 

16 

Qual é o processo de 
aprovação de 
implantação com os 
critérios de entrada e 
saída? 

Processo automatizado usando ferramentas 
DevOps de gerenciamento de release e 
implantação 

5 

Processo automatizado usando ferramenta de 
gerenciamento de incidentes 

4 

Processo semiautomatizado 3 
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Processo manual para copiar os artefatos para os 
ambientes; a equipe operações é informada 
verbalmente 

2 

Sem processo de aprovação e colaboração manual 1 

17 

Como você coleta pró-
ativamente os desvios 
do calendário de 
release e cria um 
feedback para trazê-los 
de volta ao caminho 
certo? 

São usadas ferramentas como RTC ou JIRA. Os 
desvios são mostrados em relatórios de forma 
dinâmica. As notificações são enviadas 
antecipadamente e os ajustes são feitos a tempo 

5 

São usadas ferramentas como RTC ou JIRA e o 
relatório mostra os desvios 

4 

O calendário de release é monitorado regularmente 
e os desvios são capturados com antecedência 

3 

O calendário de release existe em planilha Excel e 
os desvios são discutidos durante a reunião de 
status 

2 

Por meio de uma abordagem reativa 1 

18 

Como você monitora os 
itens de configuração? 
(por exemplo: número 
do build ou release, 
versão da implantação) 

Temos relatórios de monitoração automáticos 
gerados usando integração de ferramentas DevOps 

5 

N/A   

A monitoração é feita com base em scripts e o 
processo é semiautomático 

3 

A monitoração é feita por meio de planilha Excel, 
mas de forma manual 

2 

Não é feita monitoração 1 

19 

Qual o nível de controle 
que a sua empresa tem 
sobre os processos de 
release? 

O nosso processo de release é totalmente 
automatizado por ferramentas DevOps e 
conseguimos monitorar e garantir o cumprimento 

5 

O nosso processo de release é em grande parte 
automatizado, com a capacidade de monitorar o 
cumprimento, mas ainda é necessário algum 
envolvimento manual 

4 

N/A   

Temos um processo documentado para as pessoas 
usarem e verificamos manualmente as suas 
condições 

2 

Nossos processos de release são feitos caso a 
caso 1 

20 

Com relação à 
visibilidade do processo 
de release de software, 
como os dados de 
release da sua empresa 
são reunidos e 
disponibilizados para a 

Automatizada e com métricas em todo o processo 
de release: a visibilidade de alto nível sobre o 
processo de liberação é possível através de um 
hub central com a capacidade de obter uma visão 
geral sobre análise de pipeline e com capacidades 
de detalhamento em pontos específicos 

5 



 

 

 

 

 

192 

equipe? 
Temos um processo definido para como a 
informação sobre todos os releases é coletada e 
organizada em um local central. Os membros da 
equipe podem obter informações sobre os níveis de 
qualidade, status de releases e dependências 

4 

N/A   

De forma estruturada, mas manualmente e falta 
uma visão geral de alto nível sobre o processo de 
release de software 

2 

De forma desestruturada 1 

Fonte: adaptado de IBM (2017), Incycle (2017) e Xebialabs (2017) 
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C.6 Avaliação Quanto à Infraestrutura como Código 
 
C.6.1 Questões referentes ao constructo Gerenciamento (IcC) 
 
Quadro 24 — Avaliação do constructo Gerenciamento (IcC) 

Número Questões Diretriz Pontos 

1 

Qual é a sua 
política quanto 
ao uso de nuvem 
pública? 

Escolhemos um fornecedor que nos dê 
segurança e qualidade de serviço; permitimos 
usar a nuvem, desde que os dados não sejam 
postos em risco 

5 

N/A   
As equipes são livres de decidir por conta 
própria 3 

N/A   

Não permitimos o uso de nuvem pública 1 

2 

Vocês utilizam 
serviços de 
nuvem (PaaS ou 
SaaS)? 

Usamos alguns SaaS 5 

Sim, usamos como PaaS 4 

Sim, usamos como IaaS 3 
N/A    

Não usamos nuvem 1 

3 

Quem toma as 
decisões sobre 
como e onde as 
aplicações serão 
hospedadas? 

Temos fornecedores preferenciais e políticas em 
torno das definições de rede, VMs e opções de 
IaaS ou PaaS 

5 

Cada projeto ou unidade de negócio pode decidir 
por si mesmo 4 

N/A   
Todas as decisões sobre hospedagem precisam 
de uma revisão de segurança e aprovação para 
cada aplicação 

2 

Todos os projetos são hospedados no nosso 
datacenter (ou colocation) 1 

4 

Qual é a sua 
política em 
relação ao 
Software as a 
Service (SaaS)? 

Nós encorajamos SaaS, onde ele se adapte às 
necessidades de negócios e esteja em 
conformidade com as diretrizes da empresa 

5 

Nós temos uma lista de fornecedores 
preferenciais de SaaS 4 

SaaS precisa passar por análise gerencial e 
aprovação, caso a caso 

3 

Raramente usamos SaaS e não temos uma 
política definida quanto ao seu uso 

2 

Não usamos SaaS 1 

5 

As suas equipes 
estão cientes de 
dependências de 
terceiros para 
garantir uma 
prestação de 
serviços de 
confiável? 

Totalmente implementado 5 
N/A 4 
Parcialmente implementado 3 
N/A 2 
Não implementada 

1 
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6 

Vocês fazem 
implantação de 
software em 
máquinas virtuais 
para ambientes 
diferentes 
(testes, 
desenvolvimento) 
e com controle 
de versão dos 
ambientes? 

Os ambientes são criados de forma flexível e 
controlada, sendo as versões de software iguais 
às de produção 

5 

Os ambientes são criados de forma flexível, mas 
as versões do software nem sempre são 
controladas e nem sempre simulam o ambiente 
real de produção 

4 

Sim, mas é preciso intervenção da equipe de 
operações para que possa acontecer uma 
implantação 

3 

Sim, mas os ambientes criados são geralmente 
diferentes do ambiente de produção 2 

Não  1 

Fonte: adaptado de Incycle (2017) e Microsoft (2017) 
 

C.6.2 Questões referentes ao constructo Automação (IcC) 
 
Quadro 25 — Avaliação do constructo Automação (IcC) 

Número Questões Diretriz Pontos 

7 

Qual é o nível de 
automação do seu 
processo de release e 
implementação? 

Processo de implantação e release 
totalmente automatizado 5 

Processo de implantação automatizado, 
mas não o de release 4 

N/A 3 
Implantação de novos releases por meio de 
scripts 2 

O provisionamento de novos releases é 
feito de forma manual 1 

8 
Qual é o nível de 
automação do seu 
processo de testes? 

Os processos de negócio são testados de 
forma automatizada entre aplicativos e 
interfaces, de ponta a ponta 

5 

Os testes de aplicação são amplamente 
automatizados 4 

Os testes são automatizados no nível de UI 
para aplicações, com cobertura média 3 

Os testes unitários de componentes 
individuais são bastante automatizados por 
desenvolvedores, mas os testes no nível de 
UI são feitos manualmente 

2 

Todos os testes são executados 
manualmente. O próprio processo de teste 
é feito caso a caso e não é reproduzível 

1 
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9 
Qual é o nível de 
automação do seu 
processo de build? 

Os builds são totalmente automatizados, 
com testes unitários, análise de código 
estático e empacotamento automatizados. 
As correções também são automatizadas. 

5 

Os builds são totalmente automatizados, 
com testes unitários, análise de código 
estático e empacotamento automatizados 

4 

Os builds são totalmente automatizados, 
mas a validação automática é limitada 3 

 Os builds noturnos são automatizados, 
mas não validados. O empacotamento para 
a implantação de teste e feito de forma 
automatizada. 

2 

Os builds são geralmente empacotados 
manualmente e validados. O 
empacotamento é feito manualmente. 

1 

10 

Qual é o nível de 
automação do seu 
processo de 
provisionamento do 
ambiente? 

O processo de provisionamento do 
ambiente é totalmente automatizado e 
orquestrado via ferramenta DevOps 

5 

O provisionamento da infraestrutura básica, 
do sistema operacional e do middleware é 
feito de forma automatizada, mas não como 
um único processo orquestrado 

4 

O provisionamento da infraestrutura básica 
e do sistema operacional é feito de forma 
automatizada, mas a instalação do 
middleware e a configuração da aplicação 
exigem etapas manuais separadas  

3 

O provisionamento de uma VM é feito por 
meio de scripts, mas o encadeamentos das 
tarefas exige coordenação manual 

2 

Não é automatizado 1 

11 

Qual é o tempo 
necessário para 
disponibilizar o 
ambiente? 

Ambiente em cloud e cerca de 2 a 4 horas 5 

Ambiente virtualizado e cerca de 4 a 6 
horas 

4 

Ambiente virtualizado e cerca de 8 horas 3 

Ambiente virtualizado (VM), mas demora 
cerca de 24 horas 

2 

Ambiente em servidores físicos, por isso 
pode levar cerca de 4 a 6 semanas 

1 

12 

Como você especifica 
os ambientes para 
desenvolvimento, teste, 
homologação e 
produção? 

Usamos infraestrutura como código 
(Puppet, Chef, Salt, Ansible, Azure 
Resource Manager) 

4 

PaaS manuseia as imagens de produção, 
de modo que nós não precisamos controlar 
configurações individuais 

3 
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Laboratórios dedicados com ambientes 
virtualizados completos, incluindo papéis 
(roles) e rede (network) 

2 

Máquinas virtuais individuais dedicadas 1 

Máquinas físicas individuais dedicadas 0 

Fonte: adaptado de Automic (2017) e Microsoft (2017) 
 

C.6.3 Questões referentes ao constructo Painel de Controle (IcC) 
 
Quadro 26 — Avaliação do constructo Painel de Controle (IcC) 

Número Questões Diretriz Pontos 

13 

Durante o 
planejamento dos 
releases, a 
disponibilidade do 
ambiente precisa ser 
levada em 
consideração? 

Os ambientes são baseados em nuvem 
e são disponibilizados sob demanda, 
portanto o planejamento de release não 
precisa levar em consideração a 
disponibilidade do ambiente 

5 

As VMs são virtualizadas, portanto o 
planejamento de release é pouco 
afetado pela disponibilidade do 
ambiente 

4 

Este problema é gerenciado por meio 
de uma boa coordenação entre Dev e 
Ops 

3 

Sim, o planejamento de release pode 
ser afetado pela disponibilidade do 
ambiente 

2 

Sim, o planejamento de release é 
bastante afetado pela disponibilidade do 
ambiente 

1 

14 

Quais dados são 
coletados de 
aplicativos em 
execução em 
produção? (escolha 
todos que se aplicam e 
a nota aumenta com a 
quantidade de itens 
selecionados) 

Teste A/B 5 

Utilização com relação à funcionalidade 4 

Disponibilidade 3 

Performance 2 

Não coletamos nenhum dos dados 
acima citados 1 

15 

As suas equipes são 
capazes de fornecer 
um provisionamento 
self-service e sob 

Totalmente implementado 5 

N/A 4 

Parcialmente implementado 3 
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demanda para todos os 
recursos? N/A 2 

Não implementada 1 

16 

Como você mantém 
iguais os ambientes de 
teste e de produção? 

Ferramentas DevOps são usadas para 
preparação de dados e tanto o 
ambiente quanto os dados de teste são 
exatamente iguais aos de produção 

5 

Os bancos de dados são copiados 
antes de cada execução de teste, mas 
possuem limitação de tamanho. 

4 

Bancos de dados são sincronizados 
usando scripts 3 

Os ambientes são os mesmos, exceto 
bancos de dados, que são 
sincronizados de tempos em tempos 

2 

Não há uma estratégia predefinida. Os 
ambientes não são mantidos iguais. 1 

17 

Como os problemas na 
produção são 
informados à equipe de 
desenvolvimento? 
(escolha todos que se 
aplicam e a nota 
aumenta com a 
quantidade de itens 
selecionados) 

Por meio de ferramentas de 
acompanhamento de problemas, 
disponível para todas as equipes em 
tempo real 

5 

A instrumentação gera alertas 
automatizados para todas as equipes 
afetadas 

4 

Por meio de ferramentas de service 
desk, relatados separadamente para a 
equipe de Desenvolvimento 

3 

Por solicitações/reclamações dos 
usuários finais (via telefone, e-mail, help 
desk, gerentes de conta, mídia social, 
etc.) 

2 

Nenhuma das acima 1 

Fonte: adaptado de IBM (2017), Incycle (2017) e Microsoft (2017) 
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C.7 Avaliação Quanto à Monitoração Contínua 
 
C.7.1 Questões referentes ao constructo Gerenciamento (MC) 
 
Quadro 27 — Avaliação do constructo Gerenciamento (MC) 

Número Questões Diretriz Pontos 

1 
Quais são as 
ferramentas usadas para 
a monitoração? 

Usamos uma ferramenta DevOps para a 
monitoração, que está integrada com os 
processos e ferramentas de 
desenvolvimento 

5 

N/A   

Temos scripts que são capazes de criar 
painéis de controle 

3 

N/A   

Não usamos ferramentas de monitoração 1 

2 Como é feito o 
gerenciamento de log? 

Usando uma ferramenta de gerenciamento 
de log, que é integrada com aplicações e 
infraestrutura e permite analisar e gerar 
relatórios 

5 

N/A   

Temos hospedagem de log centralizada 
para várias aplicações e infraestrutura; 
analisamos arquivos de texto usando 
utilitários (find/grep) 

3 

N/A   

Não temos uma hospedagem de log 
centralizada 

1 

3 

Como os defeitos são 
reportados para a equipe 
de desenvolvimento? 

Por meio de vídeo de interação do usuário 
ou de log de ações com gestos do usuário 

5 

Por não passar nos casos de teste ou por 
não atender aos critérios de aceitação 

4 

Por meio de dados relevantes do arquivo 
de log / diagnóstico, incluídos 
automaticamente no relatório do incidente 

3 

  
Á medida em que são reportados pelo 
usuário (ou pela parte interessada) 

2 

Nenhuma das opções acima 1 

4 

As equipes têm uma 
visão unificada que lhes 
permite identificar 
rapidamente os 
incidentes e fazer uma 
triagem deles? 

Totalmente implementado 5 
N/A   
Parcialmente implementado 3 
N/A   
Não implementada 1 
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5 
Como você faz o 
gerenciamento de 
eventos e incidentes? 

Gerenciamento de incidentes usando 
ferramentas DevOps, com integração com 
os processos de release e 
desenvolvimento  

5 

Gerenciamento de incidentes usando 
ferramentas como Remedy ou CQ, com 
integração manual com os processos de 
release e desenvolvimento 

4 

Gerenciamento de incidentes usando 
ferramentas como Remedy ou CQ, mas 
sem integração automatizada com o 
processo de release 

3 

Os incidentes são comunicados por e-mail 
pelo cliente e registrados manualmente em 
planilha Excel 

2 

Não há um processo de gerenciamento de 
incidentes 

1 

6 

Vocês utilizam algum 
sistema de rastreamento 
ou de gerenciamento do 
controle de mudanças, 
de forma a permitir 
rastreabilidade e 
auditoria? 

Sim, os release notes são gerados 
automaticamente a partir da ferramenta de 
controle de mudanças, com rastreabilidade 
total 

5 

N/A   

Não temos um sistema de rastreamento, 
mas usamos ferramentas de controle de 
mudanças 

3 

N/A   

Não usamos ferramentas de controle de 
mudanças 

1 

Fonte: adaptado de IBM (2017), Incycle (2017) e Microsoft (2017) 
 

C.7.2 Questões referentes ao constructo Capacidade (MC) 
 
Quadro 28 — Avaliação do constructo Capacidade (MC) 

Número Questões Diretriz Pontos 

7 

As equipes têm 
visibilidade sobre a 
capacidade do sistema, 
a fim de compreender o 
impacto do aumento do 
workload do sistema? 

Totalmente implementado 5 
N/A   
Parcialmente implementado 3 
N/A   
Não implementada 1 

8 

A equipe de operações é 
envolvida desde a fase 
de análise de requisitos 
para dar a sua 
contribuição sobre os 
ambientes, a 

O time de operações é envolvido 
ativamente nos encontros de planejamento 
do dia-a-dia 

5 

N/A   

O time de operações é envolvido apenas 
para prover informações 

3 
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implantação e o 
planejamento de 
capacidade? 

O time de operações é envolvido apenas 
quando necessário, caso a caso 

2 

O time de operações não é envolvido na 
fase de análise dos requisitos 

1 

9 

Qual é o tempo 
necessário para 
aumentar a capacidade 
do ambiente uma vez 
que o limite foi atingido? 

Sob demanda, em menos de 2 horas 5 
Menos de uma semana 4 
De 2 a 4 semanas 3 
De 4 a 8 semanas 2 

De 8 a 12 semanas 1 

10 
Qual é o processo para 
planejamento de 
capacidade? 

Usamos uma ferramenta de gestão de 
capacidade para monitorar a tendência 
atual e prever o tempo estimado em que 
podemos ficar sem capacidade, para que 
possamos ser proativos 

5 

N/A   

Usamos scripts para coletar dados 
históricos e prever o tempo estimado em 
que podemos ficar sem capacidade 

3 

N/A   

Não há um processo definido 1 

11 Sua infraestrutura é 
auto-escalável? 

Auto-escalabilidade automática para 
expansão e redução da infraestrutura, com 
base em parâmetros configuráveis, como 
uso de CPU/memória 

5 

A infraestrutura é escalável, mas a 
expansão e a redução são feitas 
manualmente, com base em parâmetros de 
limite 

4 

N/A   

Não há espaço para a expansão. A 
Infraestrutura precisa ser implementada. 

2 

A aplicação não pode escalar 1 

Fonte: adaptado de IBM (2017) e Incycle (2017) 
 

C.7.3 Questões referentes ao constructo Performance (MC) 
 
Quadro 29 — Avaliação do constructo Performance (MC) 

Número Questões Diretriz Pontos 

12 

Quais são os limites de 
desempenho definidos e 
como eles são 
monitorados?  

Monitoração automatizada e rápido tempo 
de resposta para escalar o ambiente. 

5 

Monitoração automatizada usando 
ferramenta, mas com limites definidos 

4 

Limites definidos e monitoração baseada 
em scripts 

3 
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Sem limites, mas com monitoração manual 
proativa 

2 

Não há limites definidos e a abordagem é 
reativa 

1 

13 

Como você monitora 
suas aplicações quanto 
a erros, alertas e 
desempenho? 

Monitoração usando ferramentas DevOps e 
com feedback automatizado para o time de 
desenvolvimento 

5 

Monitoração usando ferramentas como o 
Nagios e Tivoli, mas sem integração com 
as ferramentas de desenvolvimento 

4 

Monitoração por meio de scripts 3 

Monitoração manual do log e comunicação 
para o time de desenvolvimento de forma 
manual 

2 

Não há monitoração 1 

14 

As equipes são capazes 
de analisar métricas de 
performance para 
solucionar problemas 
antes que eles afetem 
os usuários finais? 

Totalmente implementado 5 
N/A   
Parcialmente implementado 3 
N/A   
Não implementada 1 

15 
Sua aplicação permite 
alta disponibilidade 
(HA)? 

A aplicação está configurada para HA e o 
procedimento de contingência (fallback) é 
automático e sem perda de dados 

5 

N/A   
A aplicação está configurada para HA, mas 
o procedimento de contingência (fallback) é 
manual, com perda acordada de 
transações 

3 

N/A   
A aplicação não está configurada para HA 1 

Fonte: adaptado de IBM (2017) e Incycle (2017) 
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C.8 Avaliação Quanto ao Feedback Contínuo 
 
C.8.1 Questões referentes ao constructo Feedback (FC) 
 
Quadro 30 — Avaliação do constructo Feedback (FC) 

Número Questões Diretriz Pontos 

1 

Existe alguma análise, 
orientação ou relatório 
produzido para criar um 
feedback para a equipe 
de desenvolvimento? 

Usamos uma ferramenta analítica e 
também provemos feedback para melhoria 
contínua 

5 

São usadas ferramentas de análise, mas o 
feedback não é usado para a melhoria 
contínua. 

4 

A geração de alertas é baseada em scripts, 
mas não há análises 

3 

Tanto a alimentação de dados quanto a 
criação de relatórios são manuais  

2 

Não há relatórios 1 

2 
Como você coleta o 
feedback do usuário 
interno? 

É utilizada uma processo ferramenta 
DevOps de feedback com processos de 
planejamento contínuo de negócios 

5 

Ferramentas como Remedy e RTC são 
usadas para coletar feedback online do 
usuário 

4 

É usada planilha Excel com 
acompanhamento do histórico 3 

O feedback do usuário é comunicado por e-
mail pelas partes interessadas 2 

Não há um processo formal. O feedback do 
usuário é transmitido pelo cliente para a 
equipe de gerenciamento 

1 

3 Como você coleta o 
feedback cliente final? 

Pela monitoração de mídias sociais e blogs 
ou por meio de tickets da central de 
serviços (service desk) 

5 

Abordamos o cliente via UserVoice, 
reuniões web, listserv, reuniões ou sala de 
bate-papo 

4 

Telemetria de utilização 3 
Por meio de contato direto (e-mail, telefone, 
Internet) ou por meio de representantes de 
contas / equipe de vendas 

2 

Nenhuma da opções acima 1 

4 
Quais são as ferramentas 
utilizadas para coletar 
feedback? 

Serviço de coleta de feedback on-line 
integrado, juntamente com ferramentas 
como Remedy ou Tivoli 

5 
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Ferramentas como Remedy, RTC ou CQ 
usadas independentemente do usuário final 4 

Baseado em planilha Excel com o histórico 
monitorado na forma de versões de 
incidentes 

3 

Baseado em planilha Excel e com 
manutenção manual 2 

Os incidentes são gerenciados através de 
comunicação por e-mail 1 

5 Quando o feedback é 
coletado? 

Existe a opção de prover feedback a 
qualquer momento, durante todas as fases. 5 

Durante crises, pós-implantação, testes e 
desenvolvimento 4 

Durante crises, pós-implantação e testes 3 
Apenas durante crises e pós-implantação. 2 
Somente quando há uma crise 1 

6 

Como você mede a 
aceitação / adequação ao 
propósito? (escolher 
todas que se adequam) 

Por meio da coleta de telemetria da 
utilização, com o monitoramento de 
usuários reais 

5 

Por meio de feedback qualitativo do produto 
(por exemplo: "me mande um sorriso") 4 

Por meio de laboratórios de usabilidade ou 
testes exploratórios 3 

Por meio de testes manuais ou critérios 
gerais de aceitação 2 

Nenhuma das opções acima 1 

7 

O que você faz com os 
dados de utilização de 
suas aplicações? 
(escolher todas que se 
adequam) 

Os dados de utilização são combinados 
com os dados de performance e avaliados 
para cada release 

5 

Os dados de utilização ajudam a esclarecer 
sobre os próximos passos no backlog de 
produtos 

4 

Os dados de utilização são monitorados 
pelo departamento de Marketing 3 

Os dados de utilização são inferidos por 
meio de pedidos de funcionalidades e 
relatos de erros 

2 

Os dados de utilização não são 
monitorados 1 

8 

Como você garante que 
a qualidade do serviço ou 
os requisitos não-
funcionais são 
atendidos? (escolher 
todas que se adequam) 

Nós automatizamos todos os testes para: 
desempenho, segurança, localização e 
outras qualidades de serviço 5 

  
Nós temos uma definição consistente de 
feito (done) 4 
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Testamos na produção contra os nossos 
serviços em execução para garantir que 
eles funcionam para os usuários reais e não 
podem ser violados 

3 

  Nós anotamos todos os requisitos 2 
  Nenhuma das opções acima 1 

9 

Como você valida 
designs de experiência 
do usuário? (escolher 
todas que se adequam) 

Por meio de testes A/B em produção 5 
Por meio de revisão via storyboard com os 
usuários internos (negócio) 4 

Por meio de revisão via storyboard com o 
proprietário do produto e/ou com as partes 
interessadas 

3 

N/A   
Por meio de revisão escrita da 
especificação ou do documento 1 

Fonte: adaptado de IBM (2017), Incycle (2017) e Microsoft (2017) 
 

C.8.2 Questões referentes ao constructo Otimização (FC) 
 
Quadro 31 — Avaliação do constructo Otimização (FC) 

Número Questões Diretriz Pontos 

10 

Como o feedback do 
usuário é analisado e 
otimizado para melhoria 
contínua? 

São usadas ferramentas de análise DevOps 
e feedback otimizado para melhoria 
contínua 

5 

São usados relatórios padrão de 
ferramentas de feedback e o resultado é 
otimizado 

4 

São usadas técnicas como RCA, 
entrevistas, métricas, filtros de dados 3 

Por meio de discussões da equipe, com 
base em dados de planilha Excel 2 

Não há otimização para melhoria contínua 1 

11 

Como os pontos críticos 
obtidos do feedback são 
convertidos em itens de 
ação? 

Via ferramenta DevOps, integrada com o 
planejamento de negócios 5 

N/A   
Usando planilhas Excel 3 
N/A   
Não coletamos feedback de forma 
consistente 1 

12 

As suas equipes 
conseguem acessar 
facilmente dados 
analíticos de 
comportamento e 
utilização, a fim de 
conduzir melhorias? 

Totalmente implementado 5 
N/A   
Parcialmente implementado 3 
N/A   
Não implementada 1 
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13 

Você automatiza o 
feedback de performance 
crítica para otimizar ainda 
mais aplicações e 
serviços? 

Totalmente implementado 5 
N/A   
Parcialmente implementado 3 
N/A   
Não implementada 1 

14 
Existe um mecanismo de 
feedback entre equipes? 
Como isto é praticado? 

Feedbacks são compartilhados durante os 
releases, e são monitorados 5 

Feedbacks são compartilhados durante os 
releases, mas não são monitorados 4 

Feedbacks são compartilhados 
periodicamente 3 

Feedbacks são compartilhados apenas 
quando ocorrem problemas 2 

Os feedbacks não são compartilhados 1 

Fonte: adaptado de IBM (2017) e Incycle (2017) 
 


