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Abstract. Developers and infrastructure teams perform such different roles in-
side enterprises, but both with the aim of offering the best possible form of a
product and/or service. Therefore, the DevOps methodology came up with the
important task of promoting an improvement in the integration between the de-
velopment team (Dev) and the operations team (Ops), so both teams does not
hinder one another on their work performance inside the enterprise so this way
they can ensure the quality and agility on product and/or service delivery. This
work aims to study the DevOps methodology, making clear its fundamentals,
applications and benefits.

Resumo. Desenvolvedores e equipe de infraestrutura desempenham funções di-
ferentes dentro de uma empresa, porém todos com o objetivo de entregar da
melhor forma possı́vel determinado produto e/ou serviço. Assim, a metodo-
logia DevOps surgiu com a importante tarefa de promover uma melhoria na
integração entre o time de desenvolvimento e o time de infraestrutura, para que
um não atrapalhe o outro no desempenho de sua função dentro da empresa
e possam garantir a qualidade e agilidade na entrega do produto e/ou serviço.
Este trabalho possui como objetivo estudar sobre a metologia DevOps, de forma
que fique claro seus fundamentos, aplicações e benefı́cios.

1. Introdução
Segundo [4], o termo DevOps, que une as palavras de desenvolvimento (Development) e
operações (Operations), surgiu pela primeira vez em 2009, criado por Patrick Debois que,
entusiasmado com a palestra de John Allspaw e Paul Hammond ”10+ Deploys per Day:
Dev and Ops Cooperation at Flickr”(apresentado na conferência Velocity de 2009), criou
o primeiro DevOpsDays, assim o termo DevOps foi cunhado.

Conforme descrito em [3], DevOps tem como meta principal, promover uma me-
lhoria na integração entre desenvolvedores e a equipe de infraestrutura. Ambas as funções
são pressionadas pelas empresas, sendo desenvolvedores responsáveis por entregar valor
em forma de funcionalidades e aplicações, enquanto a equipe de infraestrutura deve man-
ter a estabilidade dos serviços. Assim, existem interesses contraditórios entre as duas
equipes, enquanto um setor quer garantir entregas rápidas, constantes e de qualidade, o
outro deseja o mı́nimo de alterações possı́veis na produção, já que é possı́vel que seja
gerado um novo ponto de instabilidade.

Assim, este trabalho tem como objetivo apresentar sobre o DevOps, mostrando
como funciona esta metodologia, seus avanços, suas práticas, onde e como ela poderia
ser encaixada, e apresentar exemplos de empresas que adotaram a cultura do DevOps
para o desenvolvimento de seus projetos.



2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Nas subseções a seguir, serão apresentados alguns fatores importantes, que sustentam a
metodologia DevOps, e também alguns dos problemas solucionados e benefı́cios.

2.1. Integração Contı́nua

A integração contı́nua, de acordo com [6], é uma prática de desenvolvimento de software
que encoraja os desenvolvedores a integrar suas alterações de código em um repositório
central com maior frequência, sendo o objetivo disto, encontrar e investigar erros mais ra-
pidamente, melhorando a qualidade do software, e também reduzindo o tempo necessário
para validar e lançar novos updates.

Um fator que contribuiu para o surgimento desta prática, é que, à medida que os
desenvolvedores trabalham, é natural a existência de colisões de código, sendo comum
que dois profissionais alterem o mesmo módulo de um projeto simultaneamente, o que
poderia causar problemas. A integração contı́nua existe para evitar problemas como este,
dando mais segurança para o desenvolvimento do software.

Figura 1. Integração Contı́nua

2.2. Entrega Contı́nua

A entrega contı́nua, é uma abordagem de engenharia de software, em que as equipes de
desenvolvimento produzem em ciclos curtos, lançando produtos de qualidade de forma
frequente e automatizada. Em vez de realizar grandes entregas de uma vez (com tempo
mais longo), destina-se a criar, testar e liberar o software mais rapidamente e com maior
frequência, o que reduz a chance de erros e aumenta o controle de qualidade. Esta prática
é baseada em uma lógica simples, em que quanto mais tempo se passa antes da entrega de
um produto, maiores serão os custos do projeto. Conforme descrito em [5], a integração
contı́nua que foi definida anteriormente, leva à prática da entrega contı́nua, sendo que
neste são automatizados o deploy do software para os testes, e testes de sistema.

Para que esta prática funcione, é necessário que toda a equipe consiga lidar com
suas reponsabilidades. São necessários um bom planejamento inicial, como também a
participação durante todo o periodo evolutivo dos responsáveis pelo projeto (tanto desen-
volvedores quanto cliente). Também é necessária a interligação entre equipes, para que
haja comunicação entre elas, caso contrário, memso com os recursos necessários, a equipe
não conseguirá lançar novas versões com frequência. A entrega contı́nua traz como be-
neficios um menor risco nos lançamentos de novas versões, maior velocidade e qualidade
na entrega do produto, e também menores custos.



Figura 2. Entrega Contı́nua

2.3. Feedback Contı́nuo

O feedback contı́nuo pode ser resumido como o processo de transmitir para as pessoas,
retorno sobre seu desempenho, alinhado às expectativas do cargo ocupado de forma cons-
tante e consistente. A pratica dele pode ser considerada uma das principais ferramentas
para o gerenciamento de equipes, permitindo que os colaboradores entendam melhor suas
responsabilidades dentro da equipe, e também passando mais segurança para que possam
desempenhar sua função, ao receberem a orientação necessária.

De acordo com [2], podemos citar, como algumas caracterı́sticas do feedback
contı́nuo, a frequência de avaliações como parte da rotina de trabalho, diminuindo a for-
malidade excessiva e tensão pré-feedback comum existentes no relacionamento entre lider
e colaborador; objetivos mais claros, que por serem tratados frequentemente, são defini-
dos e redefinidos de acordo com a necessidade do negócio; e também um maior foco em
metas como time, do que metas individuais, porém sem perder as individualidades de
cada membro da equipe.

O ciclo PDCA, é uma ferramenta de ciclo de feedback contı́nuo, que uma vez
implantado, deve se tornar uma constante da empresa, já que o seu principal foco é a
melhoria contı́nua. Segundo [1] esta ferramenta conta com 4 estágios, que se resumem
em planejar, fazer, checar e agir.

Figura 3. Ciclo PDCA



2.4. Problemas Solucionados
Todas as empresas tem uma preocupação em comum, que pode definir quem continua
ou não no mercado de trabalho, sendo ela à adaptação às novas tecnologias, de forma
que possa inserir em seus produtos e serviços, metodologias ágeis e tecnologias digitais.
Sendo assim, empresas que utilizam a prática do devops, estão gerando mais valor para o
seu negócio e times de desenvolvimento.

Trazendo como alguns dos problemas que são solucionados por devops, podemos
citar o aumento de confiabilidade e segurança, sendo possı́vel rastrear a conformidade do
código e com monitoramento em log, é possı́vel acompanhar em tempo real o desempenho
do software, podendo identificar eventuais erros. Outro benefı́cio que pode ser citado, é o
da velocidade, com uma maior agilidade nas entregas que é possı́vel graças a automação
do processo de lançamento de software, sendo possı́vel publicar de forma simples e rápida
todas as alterações de código feitas pela equipe de desenvolvimento.

O devops também nos proporciona uma melhor colaboração entre equipes, que
é fundamental para o sucesso do desenvolvimento de um software, sendo que a falta
de colaboração pode ocasionar em problemas e atrasos de entrega do produto. Assim,
toda a equipe responsável pelo serviço é aproximada, deixando o desenvolvimento mais
eficiente, possibilitando também organizar melhor seu trabalho e garantir a entrega.

3. Objetivos
O objetivo principal deste trabalho é o estudo geral sobre a metodologia devops, que
ainda está em evolução, buscando seus fundamentos, como aplicar dentro das empresas,
quais os problemas resolvidos pela pratica desta metodologia e seus benefı́cios. Também
a tentativa de busca de dados para comparação entre empresas que adotaram o devops e
qual o impacto que esta prática teve na evolução da empresa.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Para o desenvolvimento deste trabalho, inicialmente será feito um levantamento bibli-
ográfico de artigos e livros que possam ser relevantes para o conteúdo apresentado. Após
o estudo e entendimento do conteúdo, será iniciada a escrita do projeto, buscando dar
destaque para os principais conceitos e fundamentos sobre devops, sua aplicação e be-
nefı́cios.

Para finalizar, será feita uma busca por dados, que apresentem empresas que ado-
taram a metodologia, com o objetivo de analisar a evolução da empresa, o impacto que
a prática desta metologia teve na empresa e realizar a comparação entre empresas que
utilizam esta metologia e outras que não utilizam.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Levantamento bibliográfico de livros e artigos;
2. Estudar introdução ao devops, fundamentos e aplicações;
3. Escrita parcial do TCC;
4. Estudar sobre ferramentas de devops;
5. Pesquisa sobre empresas que utilizam devops;
6. Escrita final do TCC;



Tabela 1. Cronograma de Execução
jul ago set out nov dez jan fev

Atividade 1 x x
Atividade 2 x x x
Atividade 3 x x x
Atividade 4 x x
Atividade 5 x x
Atividade 6 x x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Este trabalho busca apresentar de forma clara, um estudo sobre devops, destacando seus
fundamentos, aplicação e os benefı́cios que esta metodologia pode trazer para as empre-
sas, ao ser praticada, demonstrando problemas solucionados por ela e a mudança que pode
causar na qualidade de serviço e produtividade das equipes de desenvolvimento.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 10/08/2020.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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