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Laureate International Universities

Visão Global
• América do Norte: 6 instituições

• América Latina: 29 instituições

• Europa: 21 instituições

• Oriente Médio e África: 10 instituições

• Ásia e Pacífico: 13 instituições

Brasil

• 8 estados

• 12 instituições (50 campi)

• 182.000 alunos



É uma nova posição?

Ou um novo departamento?

RH
É uma metodologia? Uma
filosofia? Um conceito ou
uma cultura?

Business / Processo
Desenvolvedor que conhece
de infra e operações?

Sysadmin com habilidades de
desenvolvimento?

TI
DevOps funciona somente
em Startups ou também em
grandes corporações?

Geral

DevOps na visão organizacional



DevOps em nosso mundo



By Microsoft: é a união de pessoas, processos e produtos para permitir a entrega
contínua de valor aos nossos usuários finais. A contração de “Dev” e “Ops” refere-se à
substituição do Desenvolvimento e Operações em silos para criar equipes
multidisciplinares que agora trabalham em conjunto com práticas e ferramentas
compartilhadas e eficientes. As práticas essenciais do DevOps incluem planejamento
ágil, integração contínua, entrega contínua e monitoramento de aplicativos.

By AWS: é a combinação de filosofias culturais, práticas e ferramentas que
aumentam a capacidade de uma empresa de distribuir aplicativos e serviços
em alta velocidade: otimizando e aperfeiçoando produtos em um ritmo
mais rápido do que o das empresas que usam processos tradicionais de
desenvolvimento de software e gerenciamento de infraestrutura. Essa
velocidade permite que as empresas atendam melhor aos seus clientes e
compitam de modo mais eficaz no mercado.

DevOps by the book



Antipattern: Deploying Software Manually

• The production of extensive, detailed documentation that describes the steps to be taken and the ways 
in which the steps may go wrong

• Reliance on manual testing to confirm that the application is running correctly

• Frequent corrections to the release process during the course of a release

• Environments in a cluster that differ in their configuration, for example application servers with different 
connection pool settings, etc.

• Releases that are unpredictable in their outcome, that often have to be rolled back or run into unforeseen problems

• Defeitos são liberados a produção, causando interrupções

• Incapacidade de diagnosticar problemas em produção rapidamente

• Problemas aparecem somente em um ambiente específico

• Blame shifting/finger pointing

• Demoras - enquanto Dev, QA ou outro time aguardam resposta de outros times

• Erro Manual é comumente identificado com causa raiz

O problema a ser resolvido



Create a Repeatable, Reliable Process for Releasing Software: releasing software should be easy (as simple 
as pressing a button), because you’ve tested every single part of the release process many times before. 

The two derived principles:

1. Automate almost everything
• Build process up to the point where it needs

specific human direction or decision making
• Deployment and release process
• Acceptance tests
• Database upgrades and downgrades
• Even network and firewall configuration can 

be automated

2. Keep everything you need to build, deploy, test
and release your application in version control

... resolvendo com CI/CD



Empresa Deploy Frequency Deploy Lead Time Confiabilidade

Amazon 23.000 / dia Minutos Alta

Google 5.500 / dia Minutos Alta

Netflix 500 / dia Minutos Alta

Facebook 1 / dia Horas Alta

Twitter 3 / semana Horas Alta

Typical Enterprise A cada 9 meses Meses ou trimestres Baixa

Benefits

 Faster time to Market

 Better customer experience

 Higher responsiveness to market changes

 Continuous Deployment and faster 
resolution of problems

 Very low failure rates

 Lead Time reduction

 Faster MTTR

 More stable operating environments

 Improved quality of code

 More time to innovate (rather than 
fix/maintain)

Os benefícios do Continuous Deployment



Throughput
• Deployment frequency

High performers 1.460 deploys/year
Low performers 32 deploys/year

• Lead Time
High performers < 1 hour
Low performers 1 week

Stability
• Mean time to recover (MTTR)

High performers < 1 hour
Low performers between 1 day
and 1 week

• Change failure rate
High performers 0~15%
Low performers 31~45%

HP have change failure rate 5 
times lower than LP

HP had 96 times faster MTTR 
than LP

HP deploy 45 times more 
than LP peers

HP had 440 times faster than
LP

Análise do desempenho



Teoria das restrições
Identify the limiting constraint on your system. To pick an
example at random, perhaps it’s the manual testing process

Rinse and repeat. Find the next constraint on your
system and go back to step 1

Exploit the constraint. This means ensuring that you
should maximize the throughput of that part of the
process

Subordinate all other processes to the constraint. For
example, if your developers work developing stories at full
capacity, the backlog of stories waiting to be tested would keep
on growing. Instead, have your developers work just hard
enough to keep the backlog constant and spend the rest of
their time writing automated tests to catch bugs so that less
time needs to be spent testing manually

Elevate the constraint. if your cycle time is still too long, you
need to increase the resources available—hire more testers, or
invest more effort in automated testing

Cycle Time

• Automated test coverage

• Number of defects; commits

• Velocity

• Number of builds per day; failures per day

• Duration of build, including automated test



A

C

M

S

ulture – People > Process > Tools

utomation – Infrastructure as Code

easurement – Measure everything

haring – Collaboration/Feedback

The Three Ways

Systems Thinking1

Amplify Feedback Loops2

Culture of Continual
Experimentation and Learning3

Pillars of DevOps

Infrastructure Automation – provisioning, application deployment, CM, runtime orchestration

Continuous Delivery – build, commit, release, pipeline, test for success (unit, integration, etc.)

Reliability Engineering – delivery to production, feedback to project, service design, measure

DevOps Principles



• Conjunto de boas práticas, artefatos, guias e manuais que 
conduzem a construção e manutenção de uma aplicação. 

• Não são imutáveis, estão sempre em evolução

• Processo de build, deployment, release...

• BDD, TDD, Kanban, Agile...

Pilares: Processos e Pessoas

PROCESSOS

PESSOAS

• Time multidisciplinar

• Sem pessoas não há processo

• Essencial a comunicação entre as pessoas

• Está presente em todos os níveis



Collaborative Tools

Wiki VSTS

Data Analysis Project Portfolio Hosting

Test Manager Automation Quality Version Control

Application Test Release 
Automation

Modeling and Prototyping

Pilar: Ferramentas (cenário Laureate)

Ferramentas
• Compartilhar e documentar 

informações

• Automatizar KPIs e 
monitoramento

• Integração com ferramentas 
de Project Portfolio

• Infra as Code

• Versionamento e qualidade 
de código

• Automação de build e 
release

• Automação de testes

• Modelagem e prototipação



Assessment
Definir o nível de maturidade nas áreas de conhecimento:

• Básico: práticas informais (não documentadas) e sem 
papeis chaves

• Padronizado: adoção de boas práticas, mas sem 
integração de ferramentas e pouca documentação

• Avançado: uso de ferramentas e melhores práticas

• Dinâmico: práticas inovadoras de desenvolvimento; 
ferramentas e processos integrados; capacidade de 
rastrear requisitos e impacto em mudanças 

PadronizadoBásico DinâmicoAvançado

Expected

Expected

Expected

Expected

Expected

Expected

Expected

Expected

Iniciando com DevOps...



Mudança cultural começa de cima
• Deve ser tratado como transformação em toda a empresa, incorporando processos e governança, 

considerando também a tecnologia relacionada

Mudança na organização dos times
• Cross Functional Teams

Compartilhe conhecimentos técnicos
• Seja o agente para a mudança – DOJOs, Hackatons, DevOps Day, meetups, webinars, etc.

Arquitetura e Infraestrutura elástica
• Microserviços, APIs, Containers, Infra as Code, Cloud, Virtualization, Puppet, etc.

DevOps na organização
1

2

3

4



Aumentar a frequência de deployments
• Não “estocar” código
• Diminuir o time-to-market, complexidade e risco
• Reduzir o down time (blue green deployment; canary releasing)

Visibilidade e monitoramento
• Continuous Feedback

Automatize processos manuais 
• Release Notes, Status Report

Comece menor, tenha o objetivo claro
• MVP é uma boa recomendação para aplicar as mudanças

de forma incremental e evolutiva

DevOps na organização
5
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Don’t Make Changes Directly on the Production Environment! Most 
downtime in production environments is caused by uncontrolled 

changes. Production environments should be completely locked down, so 
that only your deployment pipeline can make changes to it.



Brian Marick
• Os testes são categorizados em business facing (acceptance tests por

exemplo) ou technology facing (unit tests por exemplo)

• Suportam o processo de desenvolvimento ou são críticos ao projeto

Mike Cohn
Recommends to use test automation pyramid to structure
your automated test suite:

• Unit tests: form the vast majority of the tests. But since they execute
so fast, the unit test suite should still complete in just a few minutes

• Acceptance tests: subdivided into service and UI tests; run against the
full running system, ensuring the application is working and delivering
the expected business value

Um pouco mais sobre testes...



Mindmap DevOps



VSTS (Visual Studio Team Services)
Trabalhando com Entrega Contínua



1 – Estruturar as torres e times de projeto

Configurações iniciais - VSTS

Scrum

2 – Escolha o template do processo (CMMI | Scrum | Agile)

Agile CMMI



3 – Definir a cadência do time (Sprints)

Cadência e backlog
4 – Estruturar o backlog: EPIC – FEATURE – USER STORY - TASK

Grandes iniciativas para entrega de novos produtos, soluções ou serviços.
Compreende uma larga quantidade de features.EPIC

FEATURE

USER STORY

Provém valor para os usuários. Realizado por algumas estórias. Capabilities
que o Product Owner está interessado.

Representa a necessidade do usuário. Possui três aspectos críticos 3 C’s
(Cartão/Conversas/Confirmação).



Backlog de Produto e da Sprint
5 – Escrever boas estórias e estimativas...

I ndependent

N egotiable

V aluable

E stimable

S mall

T estable

Planning Poker

... e work items



Gestão de fontes

Branch release: branchs criadas a partir do Label aprovado pelo processo de validação de 
negócio; representam os códigos fonte liberados para produção; base para a correção de 
erros encontrados por usuários

Branch Main: última versão funcional
em desenvolvimento. O CM faz
alterações com merges e check-ins
após a conclusão dos entregáveis do
time de dev;

Será gerado um Label para fins de
checkpoint e possíveis rollbacks

Branch Dev: branchs liberadas para o
desenvolvimento; neste nível é
recomendado utilizar um processo de
validação a cada check-in através de
integração continua



O processo de Build envolve funções de integração, construção, versionamento, qualidade e compilação do código-fonte
produzido. Quando há quebra no Build devido a problema neste processo, os desenvolvedores precisam corrigir e fazer o
check-in novamente.

Definições de Build

Get sources
Configurar o versionador de código (TFVS | GitHub | etc.) e
Workspace Mappings com o caminho de execução dos Builds

NuGet
É um package management que contém o código compilado 
(DLLs), trabalhando com bibliotecas e ferramentas do VS 



Definições de Build
Build Solution
A configuração do Build é só 
indicar o path da Solution do 
projeto

Visual Studio Test
Permite habilitar code
coverage, entre outros

Deve relacionar as DLLs e o 
caminho do projeto de teste 
da solução

Code Analysis
Static Analysis of Managed
Assemblies (FxCop): violações de 
programação e regras de design

. Net Compiler Platform Analyzers
(Roslyn): qualidade, estilo, design, 
facilidade de manutenção e outros

Publish Artifact
Configuração do local onde será 
publicado o artefato



Posteriormente, o Release é a liberação da nova versão do sistema em produção. Este processo consome recurso de
servidores, que dependendo da complexidade, exige escalabilidade para realizar o deploy do código.

Release

Pipeline
O Pipeline habilita a configuração Artefato (na esquerda) e 
dos Ambientes (na direita). É nesta área que definimos os 
aprovadores, triggers e agendamento das tarefas.

Release Definition
Criando a Release Definition no VSTS



Artefato
Escolha o tipo do artefato Build e referencie o 
nome do projeto e as definições de Build

Release
Environments
Permite criar ambientes e configurar as tarefas que serão executadas 
pelo Agent



Pre-deployment e Pos-deployment
Na configuração dos ambientes:

• Triggers: define se o evento acontecerá
After release | After Environment | Manual
Only

• Pre-deployment/Post-deployment
approvals: usuários que precisam aprovar
a release antes (ou após) de ser promovido
ao ambiente

• Schedule: se o build (que inicia a execução
das releases) não estiver automático, esta
opção permite agendar a execução
das releases.

Release



Log de execução
O acompanhamento do deploy das releases está 
disponível na aba Logs. O status de cada etapa e em 
qual ambiente está sendo executado pode ser visto 
no lado esquerdo da tela.

Release
Aprovações
As aprovações podem ser gerenciadas na guia Summary da 
conta do aprovador. Ao clicar em Approve or Reject, será 
aberta a janela para realizar a aprovação.



O Release Pipeline é uma coleção de ambientes e workflows para atender as atividades de CI (Continuous
Integration) e CD (Continuous Deployment), utilizando o VSTS. 

Alguns aspectos importantes a serem considerados no processo de Build e Release:
• Criar servidor(es) para execução de Builds
• Automatizar etapa de compilação e deploy
• Ambientes (Dev | QA | Homologação | Produção)
• Processo de qualidade para validação do negócio
• Utilização de teste unitário
• Testes automatizados
• Padronização de regras para arquitetura
• Sonarqube (qualidade do código)
• Práticas como BDD ou TDD

Review – Build e Release



VSTS Dashboard



VSTS Overview



VSTS (Visual Studio Team Services)
Outros recursos



Recursos VSTS
Request Feedback
Disponível na guia Test para realizar testes exploratórios 
e prover feedbacks com vídeos, captura de telas ou 
comentários. Fica armazenado na user story.

Post To Slack com VSTS
Ferramenta de colaboração integrada ao VSTS. Postagem 
de mensagens no Slack dos principais eventos no VSTS. 
Alterações de work item, disponibilidade da release em 
um ambiente, etc.



Encerramento

Dúvidas
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