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Habilitando o Continuous Deployment 
em empresas regidas por SOX e 

compliance
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Cadência e DevOps na Educação
Intakes, regulação, calendário acadêmico, compliance etc.
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Governança Ágil e DevOps

Program Increment (PI)
…. Planejando a implementação para todos os times em ciclos de 8 semanas
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Benefícios

✓ Visibilidade nas tarefas que 
estão sendo concluídas e 
fechadas

✓ Adaptabilidade à mudança de 
requisitos ou estratégia

✓ Alinhamento com prioridades 
do negócio

✓ Previsibilidade em time boxes
menores

✓ Conscientização de riscos, 
incertezas e impedimentos ao 
planejar time boxes menores

✓ Redução de desperdício para 
cumprir prazos justos



Governança Ágil e DevOps
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Ferramentas

✓ Compartilhar e documentar info

✓ Automatizar KPIs e monitoramento

✓ Integração c/ ferramentas de Project 
Portfolio

✓ Infra as Code

✓ Versionamento e qualidade de código

✓ Automação de build e release

✓ Automação de testes

Collaborative Tools

Wiki VSTS

Data Analysis Project Portfolio Hosting

Test Manager Automation Quality Version Control

Release Automation

Security

Development



“
In software, when something is painful, the way to reduce the
pain is to do it more frequently, not less.

So instead of integrating infrequently, we should integrate
frequently; in fact, we should integrate as a result of every
single change to the system

David Farley, Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation
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Sarbanes-Oxley (SOX)
É uma Lei Norte Americana sancionada
em 2002 em resposta aos escândalos
financeiros americanos (Xerox, Bristol,
Parmalat e outras).

SOX é uma forma encontrada pelo
governo para estabelecer recursos legais
nos preceitos básicos da governança
corporativa e das práticas empresariais
éticas.

Você sabe o que é SOX?

Laureate
A Laureate é uma empresa Norte
Americana e deve atender as exigências de
Sarbanes-Oxley (SOX).

Devemos seguir um conjunto de políticas,
normas e instruções afim de garantir a
transparência, ética e boa governança
corporativa.
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Ferramenta dedicada 
a gestão de serviços

BOTTLENECKS - Processo anterior

Doc teste técnico
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Abertura do chamado1
Gestão do backlog2 Análise da requisição 
e direcionamento

Desenvolvimento3 E preenchimento dos 
documentos (manual)

Doc homologação

Doc publicação

Lead Time: 15 horas
(média)
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Azure PipelinesAzure Boards Azure Repos

Azure ArtifactsAzure Test Plans Marketplace de 
extensões



Azure DevOps

Estruturar os times de projeto....
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.... e o template do processo
Scrum

Agile

CMMI



Azure DevOps

Definir a cadência dos times
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Backlog: Epic - Feature - User Story - Task

Grandes iniciativas para entrega de novos produtos.
Compreende uma grande quantidade de features

EPIC

FEATURE

USER STORY

Provém valor para os usuários. Realizado por
estórias. São capabilities que o PO está interessado

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



Azure DevOps

Escrever boas estórias...
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I ndependent

egotiable

aluable

stimable
mall

estable

Planning Poker
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VIRANDO O JOGO
Criando uma esteira de publicação high perfomer

em ambiente compliance
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Azure DevOps

Continuous Integration
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Build auto Unit test auto
Deploy to

stage
auto

Acceptance
test

Continuous Delivery

Build auto Unit test auto
Deploy to

stage
auto

Acceptance
test

Continuous Deployment

Build auto Unit test auto
Deploy to

stage
auto

Acceptance
test

manual
Deploy to

production

auto
Deploy to

production



Azure DevOps
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Branch release: branchs criadas a partir do Label
aprovado pelo processo de validação de negócio;
representa os códigos liberados para produção; é
a base para correção de erros

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

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

Configuration Management



Azure DevOps

Definições de Build
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✓Qualidade - análise de código

✓Versionamento

✓Definição de tarefas

✓Compilação do código-fonte

✓Cobertura de testes



Azure DevOps

Definições de Build
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✓Qualidade - análise de código

“Perhaps the most important practice that makes continuous integration possible is that everybody checks
in to mainline at least once a day. So if you merge your branch to mainline once a day, you’re OK.

If you’re not doing that, you’re not doing CI. Indeed, there is a school of thought that any work on a
branch is, in the lean sense, waste—inventory that is not being pulled into the finished product”.

✓Versionamento

✓Definição de tarefas

✓Compilação do código-fonte

✓Cobertura de testes



Azure DevOps

Definições de Build
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✓Qualidade - análise de código

✓Versionamento

✓Definição de tarefas

✓Compilação do código-fonte

✓Cobertura de testes

IntelliTest

Executa Testes unitários em 
métodos públicos e classes



Azure DevOps

Definições de Build
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✓Qualidade - análise de código

✓Versionamento

✓Definição de tarefas

✓Compilação do código-fonte

✓Cobertura de testes
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E a cultura de 
DevOps na empresa



• Cross Functional Team

• Sem pessoas não há processo

• Engajamento com CI

• Comunicação

• Conhecimento
• DOJOs

• Meetups

• Hackatons

• DevOps Day

• Webinars, etc

Mudança cultural
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Processos Pessoas Ferramentas

• Conjunto de boas práticas que 
guiam o desenvolvimento da 
aplicação 

• Processo de build, deployment,
release...

• BDD, TDD, Kanban, Agile...

• Microserviços, APIs...

• Containers, Infra as Code, Cloud, 
Puppet, Virtualization, etc.

Plan + 
Track

Develop
+ Test

Release

Monitor 
+ Learn
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Voltando ao Azure
DevOps



Azure DevOps

Pipeline
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✓Liberação da nova versão do 
sistema em produção

✓Configuração de tasks, variables, 
options e retention

✓Exige escalabilidade no Deploy



Azure DevOps

Pipeline
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✓Trigger de aprovações entre 
ambientes

✓Agendamento de deploys

✓Deployments em paralelo



DevSOXOps

Compliance and Auditing
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“Many such regulatory regimes require audit trails that make it possible to identify for every change in a
production environment, what were the lines of code that it came from, who touched them, and who
approved the steps in the process”.

⊡ Locking down who is able to access “privileged” environments

⊡ Creating and maintaining an effective and efficient change management process for making changes to
privileged environments

⊡ Requiring approvals from management before deployments can be performed

⊡ Requiring every process, from building to release, to be documented

⊡ SoD (Separation of duties) ensure that the people who create the software are not able to deploy it into
production environments, as a protection against potential malicious interventions

O processo atual de Change Management exige três aprovações do CAB (change advisory board) para validar:

1.Evidência do Teste Técnico

2.Homologação

3.Procedimento de publicação

SOX



Change Management

1 Evidência do Teste Técnico
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ANTES

▪ Execução de script manual

▪ Evidência do funcionamento

DEPOIS

✓Quality Gates – SonarQube
(Aplica política de qualidade na empresa)

✓Cobertura de código (testes unitários)



DEPOIS

Change Management

2 Homologação
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ANTES

▪ Etapas manuais

▪ Sem integração com ferramenta

✓Planos de Teste (vinculado ao Work Item) e automação

✓Request feedback

✓Com gravação ou screenshot

✓Abertura de bug

Azure DevOps



DEPOIS

Change Management

2 Homologação
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ANTES

▪ Etapas manuais

▪ Sem integração com ferramenta

✓Planos de Teste (vinculado ao Work Item) e automação

✓Request feedback

✓Com gravação ou screenshot

✓Abertura de bug

Azure DevOps



DEPOIS

Change Management

2 Homologação
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ANTES

▪ Etapas manuais

▪ Sem integração com ferramenta

✓Planos de Teste (vinculado ao Work Item) e automação

✓Request feedback

✓Com gravação ou screenshot

✓Abertura de bug

Azure DevOps



DEPOIS

Change Management

2 Homologação

30

ANTES

▪ Etapas manuais

▪ Sem integração com ferramenta

✓Planos de Teste (vinculado ao Work Item) e automação

✓Request feedback

✓Com gravação ou screenshot

✓Abertura de bug

Azure DevOps



DEPOIS

Change Management

3 Procedimento de publicação
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ANTES

▪ Passo-a-passo da publicação

▪ Todas etapas feitas manualmente

✓Controle de releases

✓Aprovação na ferramenta para publicação

Azure DevOps



DEPOIS

Change Management

3 Procedimento de publicação
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ANTES

▪ Passo-a-passo da publicação

▪ Todas etapas feitas manualmente

✓Controle de releases

✓Aprovação na ferramenta para publicação

Azure DevOps



“
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.

David Farley, Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation
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Pronto para o Deploy em produção?
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Métricas

Throughput

Deployment frequency

• HP 1.460 deploys/year
• LP 32 deploys/year

Lead Time

• HP < 1 hour
• LP 1 week

Stability

Mean time to recover (MTTR)

• HP < 1 hour
• LP > 1 day and < 1 week

Change failure rate

• HP 0~15%
• LP 31~45%

HP: High performers
LP: Low performers



Dashboard
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Obrigado

Dúvidas?
Estou também no e-mail:

matsumota@gmail.com
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