Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Antônio Augusto Alves de Figueiredo

Uma abordagem para implantação de DevOps: Um estudo
de caso múltiplo em pequenas e médias empresas
financeiras

São Paulo
2018

Antônio Augusto Alves de Figueiredo

Uma abordagem para implantação de DevOps: um estudo de caso múltiplo em
pequenas e médias empresas financeiras

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT, como parte dos
requisitos para a obtenção do título de
Mestre em Engenharia de Computação.

Data da aprovação ____/_____/_____

_______________________________
Prof. Dr. Vagner Luiz Gava (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo.

Membros da Banca Examinadora:
Prof. Dr. Vagner Luiz Gava (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Ivanir Costa (Membro)
UNINOVE – Universidade Nove de Julho
Prof. Dr. Mário Yoshikazu Miyake (Membro)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Antônio Augusto Alves de Figueiredo

Uma abordagem para implantação de DevOps: um estudo de caso múltiplo em
pequenas e médias empresas financeiras

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT, como parte
dos requisitos para a obtenção do título
de
Mestre
em
Engenharia
de
Computação.
Área de Concentração: Engenharia de
Software

Orientador: Prof. Dr. Vagner Luiz Gava

São Paulo
Dez./2018

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Departamento de Acervo e Informação Tecnológica – DAIT
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT

RESUMO

Na busca por atualizações que beneficiem positivamente as empresas, a
indústria de software se dirige para um novo conceito de desenvolvimento chamado
DevOps. Como no movimento ágil, DevOps também nasceu na indústria e a partir
da necessidade da mesma. Utiliza um conjunto de métodos (como automação e
infraestrutura como código) para que os desenvolvedores e a equipe de operação
otimizem sua comunicação e colaborem para construir software de qualidade.
Apesar da reconhecida vantagem da implantação de DevOps em determinados
setores, sua implantação em empresas financeiras não é uma tarefa simples, seja
pela grande necessidade da segurança dos dados, como pela conflituosa
adequação de interesses em equipes diferentes. Nota-se, nesse sentido, o desafio
que consiste em produzir evidências para que empresas dessa natureza se
beneficiem da referida atualização deste novo conceito. No contexto de empresas
financeiras com equipes que já utilizam práticas DevOps, este estudo teve como
objetivo analisar o modo como estas práticas foram implantadas e a organização
necessária para tal, de forma a permitir a elaboração de uma abordagem para
implantação em empresas financeiras de pequeno e médio porte. Para tal, foi
utilizado estudo de caso múltiplo para dar visibilidade às abordagens adotadas,
assim como trazer subsídios para implantação de melhores práticas e ferramentas
DevOps em empresas financeiras. Por fim, foram apresentados os resultados
obtidos e uma comparação entre a literatura e os dados coletados que foram
consolidados de forma a oferecer uma abordagem de implantação DevOps para
empresas financeiras e assim incentivar a adoção deste movimento.
Palavras-chave: DevOps; Qualidade de Software; Integração Contínua; Automação
da Infraestrutura; Implementação de DevOps.

ABSTRACT
An approach for DevOps implementation: A multiple case study in small and
midsize financial companies.
In the search for updates that positively benefit companies, the software
industry is heading for a new development concept called DevOps. As in the agile
movement, DevOps was also born in the industry and from the need of it. It uses a
set of methods (such as automation, infrastructure as a code) for developers and
operations staff to streamline their communication and collaborate to build quality
software. Despite the recognized advantage of deploying DevOps in certain
industries, its deployment in financial companies is not a simple task, either because
of the great need for data security, or because of the conflicting suitability of interests
in different teams. In this sense, the challenge is to produce evidence for companies
of this nature to benefit from the aforementioned update of this new concept. In the
context of financial companies with teams that already use DevOps practices, this
study aimed to analyze how these practices were implemented and the organization
necessary to do so, in order to allow the development of an approach for
implementation in small and midsize financial companies. For this, a multiple case
study was used to give visibility to the adopted approaches, as well as to provide
subsidies for the implementation of best practices and DevOps tools in financial
companies. Finally, we presented the results obtained and a comparison between
the literature and the data collected, which were consolidated in order to offer a
DevOps deployment approach for financial companies and thus encourage the
adoption of this movement.
Keywords: DevOps; Software Quality; Continuous Integration; Infrastructure
Automation; DevOps Implementation.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação e Contextualização do Problema
Ao longo das duas últimas décadas, o uso de software tornou-se uma parte
essencial dos negócios. A escolha por um software de qualidade passa, entre outros
quesitos, pela sua capacidade em oferecer alta performance, escalabilidade e
segurança aos dados e, ao se tratar de exposição do capital financeiro do cliente, a
necessidade de melhores resultados expande-se proporcionalmente.
Ainda que se possa observar a criação de uma nova geração de linguagens
de programação, novas arquiteturas de banco de dados e de infraestrutura, tais
como Cloud Computing, Crowdsourcing e Arquitetura Orientada a Micro Serviços,
não é difícil reconhecer que a indústria de software vem respondendo rapidamente
ao atendimento às necessidades do mercado cada vez mais complexo (PERERA et
al., 2016).
Nesse sentido, a busca por atualizações que beneficiem positivamente as
empresas podem ser observadas em diversas iniciativas de melhoria a vários
processos de desenvolvimento, implantação e manutenção de software, tais como
Waterfall, Modelo Iterativo, Modelo Espiral, Método Ágil e formas derivadas. A partir
de 2007, a indústria de software vem se dirigindo especialmente para um novo
conceito de trabalho conjunto de desenvolvimento e operação chamado DevOps.
Um subconjunto de estudos apresentados a seguir vem trazendo luz a um
conjunto de práticas e ferramentas relativas ao uso de DevOps, por vezes
considerando-o um conceito, um movimento, uma tendência, estrutura, filosofia,
cultura, mas em sua maioria classificam-no como método ágil (ERICH et al., 2014;
JABBARI et al., 2016; BRUNNERT et al., 2015; FRANÇA et al., 2016).
Para definição do termo DevOps neste trabalho, considerou-se a proposta de
Jabbari et al. (2016), em que fazem uma comparação das suas práticas com as
apresentadas pelo SWEBOK (2004). Os autores consideraram DevOps um método
de desenvolvimento destinado a integrar as equipes de Desenvolvimento e
Operações; enfatizar a comunicação, colaboração e a integração contínua;
compartilhar metas e incentivos; além de se preocupar com a garantia de qualidade
e entrega com implantação automatizada, utilizando um diversificado conjunto de
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práticas e ferramentas, grande parte open-source, tratando também a “infraestrutura
como código” (Infrastructure As A Code, IAAC).
Ao pensar que são atividades diversas, realizadas por equipes distintas, há
implícita necessidade de que todas sejam realizadas como foram propostas
(eficiência) e de modo eficaz. Entende-se por eficácia quando se realiza aquilo que
deveria ser feito, uma vez que apresentaram capacidade para atingir os objetivos
previamente definidos. Aplicado ao movimento DevOps, a eficácia estará associada
à realização das atividades esperadas (VIRMANI, 2015), sem prescindir da
integração entre as equipes.
As equipes de desenvolvimento e operação devem produzir e operar
software, respectivamente, que atendam adequadamente às necessidades do
negócio, com a qualidade e as funcionalidades esperadas. A complexidade inerente
de um software, aliada às mudanças rápidas e necessárias em um mercado
competitivo, torna-se um desafio.
Segundo Forsgren et al. (2017), há uma alta necessidade das empresas em
incorporar as inovações. Além disso, a aplicação de DevOps tem se mostrado
promissora em qualquer tipo de empresa, seja privada, pública ou sem fins
lucrativos (FORSGREN et al., 2017).
Pondera-se que nenhum processo de software é melhor que o outro, uma
vez que devem ser selecionados, adaptados e aplicados conforme a necessidade
de cada projeto dentro do contexto de cada organização (SWEBOK, 2004). Todavia,
nas empresas do ramo financeiro, as necessidades não se limitam à adequação das
equipes e seus conflitos de interesses, mas ressaltam a segurança como requisito
fundamental, uma vez que trabalham com dados sensíveis (RAHMAN e WILLIAMS,
2016).
Com o interesse em conhecer o panorama da adoção e uso do movimento
DevOps no contexto das empresas financeiras, realizou-se a presente pesquisa.
De acordo com Moore (2002), as organizações geralmente preferem
aprender por meio das experiências de outras organizações que pertencem à
mesma indústria. Assim, as organizações que estão considerando a adoção do
DevOps

também

poderiam

se

beneficiar

de

estudos

que

identificassem
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organizações que adotaram a mesma filosofia, o que motivou a elaboração do
presente estudo.

1.2 Objetivo, Questões da Pesquisa e Hipóteses
Dada a necessidade das empresas em incorporar as inovações, e da
importância do movimento DevOps para inovação em qualquer tipo de empresa,
caracteriza-se o interesse em explorar essa junção. Entretanto, segundo Braga
(2015), essa é uma área nova, onde poucos estudos acadêmicos foram
encontrados e a maioria estão voltados à indústria. A conclusão da revisão
sistemática deste trabalho também corrobora com o autor.
Assim, em função do problema apresentado, a pergunta norteadora do
presente estudo é:


Como o movimento DevOps é implantado pelas equipes em empresas
financeiras brasileiras de pequeno e médio porte?

Com a derivação da seguinte questão:


Quais práticas e ferramentas existem na literatura e são utilizadas em
empresas financeiras brasileiras de pequeno e médio porte?

No contexto de empresas com equipes que já utilizam práticas DevOps, este
estudo tem como objetivo analisar o modo como estas práticas são implantadas e
como estas empresas se organizam, de forma a permitir a elaboração de uma
abordagem para implantação em empresas financeiras de pequeno e médio porte.
E como objetivos específicos:


Realizar uma revisão sistemática na literatura, com o intuito de
identificar as práticas e ferramentas DevOps já experimentados e
disponíveis no meio acadêmico e nas empresas;



Elaborar um protocolo de estudo de caso para aplicação em empresas
financeiras, identificando o modo de organização das práticas DevOps;



Realizar o estudo de caso múltiplo;



Construir uma abordagem para implantação de DevOps em empresas
financeiras.
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Parte-se da hipótese de que DevOps é uma inovação viável para empresas
financeiras. Inscreve-se também nesta perspectiva o aprimoramento da implantação
de DevOps por meio de estudos de caso no contexto de organizações financeiras
que já utilizam esta filosofia.

1.3 Aspecto Metodológico da Pesquisa
A condução desta pesquisa foi feita por meio de Estudo de Caso múltiplo. A
metodologia escolhida está detalhada no capítulo 3.
Face ao problema de pesquisa, as questões concentraram-se principalmente
nas perguntas "como?" e "por que?". Essas questões justificaram a escolha pelo
estudo de caso, uma vez que tentará esclarecer o motivo pelo qual uma decisão ou
um conjunto de decisões foram tomadas, como foram implementadas e quais
resultados foram alcançados. O referencial metodológico de pesquisa deste trabalho
se apoiou nos estudos de Yin (2015).
A seguir é apresentada a lista das atividades conduzidas no desenvolvimento
desta pesquisa, conforme a Figura 1:
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Figura 1 - Lista de Atividades

Fonte: Elaborado pelo autor

1.4 Organização do Trabalho
Além desta seção introdutória, esta pesquisa está dividida nas seções abaixo
discriminadas:
Seção 2: Revisão da Literatura. Apresenta a pesquisa e a Revisão
Bibliográfica, visando compreender conceitos, práticas e ferramentas referentes ao
movimento DevOps. Essa seção também descreve os estudos feitos por outros
autores para identificar e compreender o estado atual das práticas DevOps e que
servirão de base para a pesquisa de campo.
Seção 3: Método de Pesquisa. Apresenta o método de estudo de caso, o
protocolo utilizado (com os critérios de escolha das empresas financeiras e dos
entrevistados, mostra as proposições, as questões de pesquisa, o roteiro da coleta
dos dados e o roteiro da análise dos dados coletados).

14

Seção 4: Estudo de Caso. Apresenta a aplicação prática da pesquisa. Essa
seção também apresenta o detalhamento dos ambientes para as pesquisas de
campo, os dados coletados e a análise de como as empresas financeiras utilizam o
movimento DevOps. Descreve a aplicação da abordagem descrita acima,
identificando os dados resultantes dos projetos envolvidos na pesquisa, a discussão
dos resultados e as adaptações na abordagem.
Seção 5: Conclusões e Contribuições. Mostra os resultados da pesquisa, as
considerações finais, além de descrever suas limitações e as sugestões para
trabalhos futuros.
Apêndices: Apresentam os resultados da revisão sistemática.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

Este capítulo é composto por duas subseções, em que são apresentados os
trabalhos relevantes utilizados como insumos de conhecimento que sustentaram a
análise aprofundada do presente estudo, compostas pela fundamentação teórica e a
revisão sistemática da literatura.

2.1 Fundamentação Teórica
O movimento DevOps começou em vários lugares, mas há indícios sobre as
origens do termo que se iniciou no ano de 2008.
Patrick Debois, um consultor de TI independente e entusiasta no assunto,
publicou um artigo em 2008 intitulado “Agile and Operations Infrastrucuture: How
Infra-gile Are You?”, em que discutiu como a infraestrutura poderia responder às
constantes mudanças, tal qual uma metodologia ágil que, conhecidamente,
responde agilmente às constantes alterações do mercado. Ainda em 2008, Patrick
Debois e Andrew Shafer apresentaram outro trabalho denominado “Agile
Infrastructure” (DEBOIS, 2008).
Nesse mesmo período, uma lista de discussão chamada “agile-sysadmin” foi
criada na Europa. O tema infraestrutura ágil foi amplamente explorado, abordando o
modo como a equipe de operações poderia trabalhar de forma mais ágil para
acompanhar a equipe de desenvolvimento. Esse foi apenas o passo inicial para o
estreitamento da ligação entre desenvolvedores e operadores.
O termo DevOps surgiu de fato em 2009, durante a Conferência Velocity da
O’Reilly. Nessa conferência, John Allspaw e Paul Hammond expuseram o trabalho
“10+ Deploys Per Day: Dev and Ops Cooperation at Flickr”, que demonstrava um
resultado promissor com a efetividade de entrega de software com qualidade,
produzida em uma empresa que adotara a prática de uma colaboração mais
próxima e diferenciada entre desenvolvedores e operação (ALLSPAW, HAMMOND,
2009; ERICH et al., 2014).
Contudo, o termo DevOps só foi popularizado a partir de uma série de
eventos intitulados “DevOps Days”, começando em 2009 na Bélgica. Na engenharia

16

de software este termo vem sendo utilizado para o compartilhamento de tarefas e
responsabilidades, que vai desde o desenvolvimento até a implantação e suporte do
sistema. Utiliza-se de um conjunto de métodos (como automação, Infraestrutura
como código, auditoria e monitoria em painéis de controle automatizados) para que
os desenvolvedores e a equipe de operações otimizem sua comunicação e
colaborem para construir software (e serviços) de forma rápida, confiável e com
maior qualidade (HUTTERMANN, 2012; PERERA et al., 2016).
Devido aos conflitos naturais entre grupos diferentes (desenvolvedores e
operadores), as metas e incentivos compartilhados encontram dificuldades para
serem alcançados. Historicamente, quando os problemas acontecem, a equipe de
desenvolvimento soluciona-os por meio de mudanças. A equipe de operação, por
sua vez, procura minimizar mudanças, pois são focadas em reduzir as interrupções
do sistema. Além disso, compete aos desenvolvedores liberar o software com maior
frequência, enquanto aos operadores a proteção e estabilidade da infraestrutura.
Esses são exemplos de desalinhamentos de incentivos, pois as equipes são
recompensadas por diferentes comportamentos. Resolver este problema é o
principal foco do DevOps (LOGAN, 2014; HUTTERMANN, 2012).
Segundo relatório de Forsgren et al. (2017), feito a partir de uma pesquisa
com 3.200 profissionais da área de TI, constatou-se que empresas de alta
performance, que adotaram a filosofia DevOps, conseguiram reduzir em 21% o
tempo gasto em retrabalhos, e consequentemente aumentaram em 44% o tempo
investido em novas funcionalidades e códigos. Destacaram outras vantagens neste
relatório, tais como significativa diminuição de falhas quando comparada a
empresas que não utilizavam essa prática; e com o processo de entrega cada vez
mais automatizado, foi possível reduzir consideravelmente os custos e reduzir as
falhas humanas.
Observam-se vantagens em se utilizar o DevOps, uma vez que possibilita à
empresa se posicionar de forma mais ágil, confiável, trabalhando com inovação e
elevado grau de qualidade, os quais são elementos fundamentais para sair à frente
em um contexto cada vez mais competitivo. Entre vantagens e dificuldades na
utilização desse movimento, pode-se considerar as características das empresas, o
processo e os elementos mínimos e estratégicos para sua implantação (LOGAN,
2014).
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Para se trabalhar com DevOps é essencial que, no mínimo, a equipe de
desenvolvimento entenda as preocupações do time de produção e vice-versa, pois a
aproximação das equipes melhora significativamente a qualidade da solução
(LOGAN, 2014). Sabe-se que quanto mais tradicional a empresa, esse movimento
pode não acontecer de uma única vez, mas gradualmente. Todavia, se a alta
administração da companhia estiver envolvida com a mudança de cultura na
empresa ela poderá ocorrer mais facilmente.
Nesta perspectiva, agrega-se à motivação a busca por respostas na
literatura, de modo a encontrar evidências científicas sobre a eficácia do movimento
DevOps.

2.2 Revisão Sistemática da Literatura
A revisão sistemática é uma metodologia de pesquisa cientifica que propõe
identificar os estudos sobre um tema em questão, aplicando métodos explícitos e
sistematizados de busca, com intuito de captar, reconhecer e sintetizar as
evidências científicas. Constitui-se das seguintes etapas: definição do seu propósito,
pergunta norteadora, busca na literatura após definição de critérios de seleção dos
estudos, avaliação e análise dos dados, e apresentação dos resultados. Para este
estudo, os resultados foram analisados de modo a aportar conclusões e descrições.
Esse tipo de revisão pode ser um recurso importante, na qual as informações
relacionadas a um determinado problema são coletadas, categorizadas, avaliadas e
sintetizadas (BIOLCHINI et al., 2005).
A principal função da revisão sistemática em Engenharia de Software,
segundo Biolchini et al. (2005) e Kitchenham (2004), é melhorar cientificamente a
validade de afirmações que podem ser feitas no campo e, consequentemente, o
grau de confiabilidade dos métodos que são empregados para desenvolver
tecnologias e suportar processos de software. Estes autores dividem o processo de
revisão sistemática em 3 fases principais:
1) Planejamento – Fase em que se identifica a necessidade da revisão
sistemática e se produz o protocolo.
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2) Condução da Revisão – Fase responsável pela identificação da pesquisa,
seleção dos estudos primários (análise exploratória), avaliação da
qualidade dos estudos, extração, monitoramento e síntese dos dados.
3) Documentação da Revisão – Fase responsável pela seleção final e
análise dos resultados.

2.2.1 Planejamento da Revisão Sistemática
Objetivo:
Analisar o modo como empresas financeiras, que utilizam as práticas
DevOps, se organizam para atingir a agilidade e qualidade desejada na
implementação para assim propor um conjunto de práticas e ferramentas.
Definição da questão de pesquisa estruturada no formato do acrônimo
PICO:
Originalmente o modelo PICO foi desenvolvido na McMaster University no
início dos anos 90 como estratégia para uma busca bibliográfica de evidências. A
Prática baseada em Evidências (PBE) propõe que os problemas que surgem na
prática de ensino ou pesquisa, sejam decompostos e a seguir organizados por meio
do PICO (Paciente, Intervenção, Comparação e “Outcomes”), esses quatro
componentes são os elementos fundamentais da questão de pesquisa e da
construção da pergunta para a busca bibliográfica de evidências (Santos et al.,
2007).
Mediante a construção desses quatro elementos foi possível realizar uma
busca bibliográfica com maior evidência. Nesse estudo os quatro elementos foram
representados por:
(P – Definir a população, contexto e/ou situação-problema): empresas
financeiras de pequeno e médio porte brasileiras que utilizam a filosofia DevOps;
(I – Intervenção, indicação ou interesse): identificação das práticas e
ferramentas DevOps utilizadas;
(C – Procedimento padrão, intervenção de comparação): levantamento
exploratório de evidências na literatura científica e/ou cinzenta. A Tabela 1 apresenta
os artigos que serviram de base para a revisão sistemática.
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Tabela 1 - Artigos base para a Revisão Sistemática
ANO DE
# PUBLICAÇÃ TÍTULO DO DOCUMENTO
AUTORES
O
Procedures for performing systematic reviews
Kitchenha
1 2004
http://www.ifs.tuwien.ac.at/~weippl/systemicReviewsSoftwareEngineerin
m
g.pdf
Um Panorama Sobre o Uso de Práticas DevOps nas
Indústrias de Software

2 2015

BRAGA

https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/15989

Evaluating the Impact of DevOps Practice in Sri
Lankan Software Development Organizations

3 2016

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7829932/

BASE
ELETRÔNICA
Google Scholar
Google Scholar
(Repositório
UFPE)

PERERA,
BANDARA, IEEE Xplore
PERERA

Fonte: Elaborado pelo autor

(O – Definir o resultado (outcomes) desejado ou indesejado): como o
movimento DevOps é implantado e organizado pelas equipes.
No Capítulo 1 foram propostas duas perguntas, que foram aglutinadas em
uma só a fim de concentrar os resultados da revisão sistemática. Para elaboração
da questão de pesquisa da revisão, utilizou-se a estratégia PICO. Além disso, na
pergunta não apareceu o termo “segurança” para ferramentas e práticas, assim
como em pequenas e médias empresas, para não restringir a busca.


Como o movimento DevOps é implantado pelas equipes em empresas
financeiras e quais práticas e ferramentas existem na literatura que
são utilizadas?

Palavras-chave:
Foram empregados os seguintes descritores da língua inglesa, oriundos da
Taxonomia do IEEE, versão 1.0, de 2017 (IEEE, 2017): “DevOps”, “Implementation”,
“Operation” ou “Operations”, “Practice” ou “Practices”, “Tool” ou “Tools”, e “Financial
Management”. Em língua portuguesa, foram utilizados os descritores: “DevOps”,
“Implementação”, “Operação” ou “Operações”, “Prática” ou “Práticas”, “Ferramenta”
ou “Ferramentas”, e “Gerenciamento Financeiro”. Recorreu-se aos operadores
lógicos “AND” e “OR” para combinação das palavras chave.
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Strings de Busca:
Em termos gerais (as strings específicas serão apresentadas na etapa de
condução), foram aplicadas as seguintes strings de busca, que posteriormente
foram adaptadas para cada fonte de busca:


Língua Inglesa: “DevOps” AND “Implementation” AND ((“Operation”
OR “Operations”) OR (“Practice” OR “Practices”) OR (“Tool” OR
“Tools”)) OR “Financial Management”.



Língua Portuguesa: “DevOps” AND “Implantação” AND ((“Operação”
OR “Operações”) OR (“Prática” OR “Práticas”) OR (“Ferramenta” OR
“Ferramentas”)) OR “Gerenciamento Financeiro”.

Critérios de seleção das bases de busca:
O

critério

para

definir

as

fontes

foi

serem

disponíveis

via

web,

preferencialmente em bases científicas da área de computação (bibliotecas digitais
online, bases eletrônicas indexadas, anais de eventos da área, periódicos, revisões
sistemáticas anteriores). Mas acrescentou-se também a esta pesquisa a busca na
literatura cinzenta (relatórios governamentais, teses, dissertações e resumos
publicados em anais de congressos).
A Quarta Conferência Internacional sobre Literatura Cinzenta (GL’99),
realizada em Washington - EUA, em outubro de 1999, definiu literatura cinzenta
como: "O que é produzido em todos os níveis do governo, institutos, academias,
empresas e indústria, em formato impresso e eletrônico, mas que não é controlado
por editores científicos ou comerciais."
Essa opção justifica-se, pois segundo França (2016), uma revisão sistemática
da literatura (RSL) tradicional não seria adequada, uma vez que DevOps é recente
na indústria e esse tipo de revisão têm capacidade limitada para capturar o estado
da arte na sua prática, usualmente descrito na literatura cinzenta.
Lista das fontes de busca:
As bases científicas selecionadas foram escolhidas de modo intencional, a
partir dos resultados do estudo de ZHANG et al. (2011) em que foram elencadas as
bases mais relevantes para pesquisa em engenharia de software.
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Foram analisadas as evidências disponíveis na literatura dos seguintes
repositórios:
1. ACM Digital Library;
2. IEEE Xplore Digital Library;
3. ScienceDirect;
4. Scopus;
5. Springer Link
6. Oasisbr;
7. Google/Google Scholar.
Os idiomas dos trabalhos escolhidos foram a língua inglesa, por ser o idioma
com maior aceitação internacional para trabalhos científicos, e a língua portuguesa.
Estratégia de busca:
Dada as particularidades de cada máquina de busca, poderão haver
adaptações nas strings, desde que obedeça às seguintes diretrizes: (i) a string
derivada deverá ser logicamente equivalente à string original, ou (ii) na
impossibilidade de se manter equivalência exata, deverá a string derivada ser mais
abrangente para evitar perda de documentos potencialmente relevantes.
Critérios de inclusão e exclusão dos artigos:
Adotou-se como critério de inclusão para a literatura científica as produções:
a) Trabalhos publicados e disponíveis integralmente na web em formato
eletrônico;
b) Estudos que apresentam alguma proposta, experimento ou aplicação do
movimento DevOps;
c) Idioma inglês e/ou português;
d) Tipos de estudo: artigos, monografias, dissertações de mestrado, teses de
doutorado e livros;
e) Recorte temporal de 01/Jan/2009 a 31/Dez/2017. O ano inicial coincide
com a popularização de fato do termo DevOps, iniciado em 2009 na
Bélgica através das conferências chamadas "DevOps Days".
Adotou-se como critério de exclusão para a literatura científica as produções
que:
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a) Artigos que claramente não atendam às questões de pesquisa;
b) Artigos repetidos (em mais de uma fonte de busca) tiveram apenas
sua primeira ocorrência considerada;
c) Artigos duplicados tiveram apenas sua versão mais recente ou a mais
completa considerada, salvo casos em que haja informações
complementares;
d) Estudos enquadrados como resumos, keynote speeches, cursos,
tutoriais, workshops e afins;
Definição da Estratégia de Seleção dos Estudos:
Em função das palavras-chave, serão criadas strings específicas para cada
fonte citada e posteriormente aplicadas para obtenção da lista inicial de artigos. A
seguir procedeu-se a etapa de seleção dos mesmos, com a leitura de títulos,
palavras-chave, resumo e aplicação dos critérios de inclusão/exclusão.
Definição da Etapa de Seleção:
Os trabalhos recuperados das bases serão documentados em tabelas
específicas e apresentadas para cada fonte na etapa de condução. Os resumos
foram avaliados por meio dos critérios de inclusão/exclusão, definindo a lista dos
artigos que deverão ser avaliados na íntegra.
Definição da Etapa de Elegibilidade:
A etapa da elegibilidade constou de uma avaliação dos artigos selecionados
na fase anterior, em que constou da leitura exaustiva na íntegra do material,
procurando evidências nos resultados e discussões dos autores que atendessem ao
objetivo proposto. Caso afirmativo, os artigos eram incluídos, conforme descrito no
fluxograma de revisão (Figura 2).
Definição da Etapa de Inclusão final:
Posteriormente extraiu-se, dos artigos incluídos, as seguintes informações:
título do documento, autores, fonte e ano de publicação (das produções indexadas).
Finalmente, uma lista com os estudos relevantes para a revisão foi criada (Item
2.3.2).
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Estratégia de Sumarização dos Resultados:
Com os resultados obtidos, será redigido um resumo geral das obras,
destacando-se as práticas ou ferramentas utilizadas, descrevendo sinteticamente as
análises críticas elaboradas pelo revisor: análises qualitativas e quantitativas, com
relação aos trabalhos pesquisados e considerações sobre os resultados observados
nos trabalhos selecionados.
2.2.2 Condução da Revisão
Após a aplicação das strings de busca, foram identificados 194 estudos. A
seguir procedeu-se a etapa de seleção dos mesmos, sendo excluídos 161 artigos
que não atenderam ao objetivo proposto, restando 33 artigos para a próxima etapa.
A etapa da elegibilidade constou de uma avaliação qualitativa dos 33 artigos
selecionados, em que constou da leitura exaustiva na íntegra do material, conforme
descrito no fluxograma de revisão (Figura 2), totalizando 26 referências.
Posteriormente

extraiu-se,

dos

26

artigos

incluídos,

as

seguintes

informações: título do documento, autores, fonte e ano de publicação (das
produções indexadas). Finalmente, uma lista com os estudos relevantes para a
revisão foi criada (Tabela 2).

24
Figura 2 - Fluxograma da Revisão Sistemática

Fonte: Elaborado pelo autor

A lista completa dos artigos encontrados na revisão e a filtragem entre os
critérios de inclusão/exclusão encontra-se no Apêndice A.

2.2.2.1 Resultado da Revisão
A Tabela 2 contém os 26 estudos da literatura indexada e cinzenta que, após
aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados. Nesta seleção
somente foram encontrados artigos a partir de 2014.
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Tabela 2 - Trabalhos Selecionados
#

1

ANO DE
TÍTULO DO DOCUMENTO
PUBLICAÇÃO

2014

A Mapping Study on Cooperation between
Information System Development and
Operations
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-138350_21

AUTORES

BASE
ELETRÔNICA

ERICH,
AMRIT,
DANEVA

Springer Link

2

2014

Your data is your dogfood: DevOps in the
astronomical observatory
https://www.researchgate.net/publication/264241006_Your_
data_is_your_dogfood_DevOps_in_the_astronomical_observatory

ECONOMO
U, HOBLITT, Scopus
NORRIS

3

2015

An introduction to Docker for reproducible
research

BOETTIGER

ACM Digital
Library

https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2735416

WALLER,
EHMKE,
WILHELM

ACM Digital
Library

BRAGA

Google Scholar
(Repositório
UFPE)

BRUNNERT
et al.

Scopus

https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2723882

4

2015

Including Performance Benchmarks into
Continuous Integration to Enable DevOps

5

2015

Um Panorama Sobre o Uso de Práticas DevOps
nas Indústrias de Software

6

2015

Performance-oriented DevOps: A Research
Agenda

https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/15989

https://arxiv.org/abs/1508.04752

7

2016

8

2016

9

2016

Asserting Reliable Convergence for Configuration HANAPPI,
HUMMER,
Management Scripts
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2984000
DUSTDAR
FRANÇA,
Characterizing DevOps by Hearing Multiple
JERONIMO
Voices
JUNIOR,
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2973845
TRAVASSOS
What is DevOps? A Systematic Mapping Study on JABBARI et
Definitions and Practices
al.
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2962707&dl=ACM&coll=DL

10
11

2016

Being a DevOps Developer

2016

Evaluating the Impact of DevOps Practice in Sri
Lankan Software Development Organizations

https://ieeexplore.ieee.org/document/7458759/

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.084968747438&origin=resultslist

PERERA,
BANDARA,
PERERA
CALLANAN,
SPILLANE

A Context Model and Policies Management
Framework for Reconfigurable-by design
Distributed Applications

GOUVAS et
al.

https://ieeexplore.ieee.org/document/7829932/

12

13

2016

2016

DevOps: Making It Easy to Do the Right Thing

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187705091
6321044

14

2016

Streamlining DevOps automation for Cloud
applications using TOSCA as standardized
metamodel
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X1
5002496

15

2016

SPINELLIS

DevOps Technologies for Tomorrow
http://oasisbr.ibict.br/vufind/Record/RCAP_d0546ff554e8caab

ACM Digital
Library
ACM Digital
Library
ACM Digital
Library
IEEE Xplore
IEEE Xplore
Scopus

Science Direct

WETTINGER
Science Direct
et al.
BARROS

Oasisbr
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#

ANO DE
TÍTULO DO DOCUMENTO
PUBLICAÇÃO

AUTORES

BASE
ELETRÔNICA

bcd648aef7f811bd

16

2016

Towards DevOps: Practices and Patterns from the
Portuguese Startup Scene
TEIXEIRA

17

2016

Why DevOps? Top 5 benefits for financial
businesses

18

2016

19

2016

https://www.quali.com/blog/why-devops-top-5-benefits-forfinancial-businesses/

DevOps: Stepping out of the IT Shadows
https://www.finextra.com/blogposting/12721/devops-steppingout-of-the-it-shadows

Software security in DevOps: synthesizing
practitioners' perceptions and practices
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2896946

20

2017

Oasisbr

ASHLOCK

Google

DONOVAN

Google

RAHMAN,
WILLIAMS

ACM Digital
Library

http://oasisbr.ibict.br/vufind/Record/RCAP_e91cc5cf836f9d40c
bbfd77f4249e23c

IT troubleshooting with drift analysis in the
DevOps era

MENG et al. IEEE Xplore

https://ieeexplore.ieee.org/document/7877287/

21

2017

Reinforcing DevOps approach with security and
risk management: An experience of
implementing it in a data center of a Mexican
organization

DÍAZ,
MUÑOZ

IEEE Xplore

LI, ZHANG,
LIU

IEEE Xplore

LEVITA

Oasisbr

CLEVESY

Google

LAURIA

Google

https://ieeexplore.ieee.org/document/8169957/

22

2017

Towards a Full-Stack DevOps Environment
(Platform-as-a-Service) for Cloud-Hosted
Applications
https://ieeexplore.ieee.org/document/7830891/

23

2017

Proposta de Modelo para Avaliação da
Maturidade DevOps: Estudo de Caso em
Empresas de Grande Porte
http://oasisbr.ibict.br/vufind/Record/PUC_SP1_e05405691fb9a433e29a51017747f4b8

24

2017

DevOps for Financial Services – KeyBank’s Story
https://blog.xebialabs.com/2017/11/21/devops-for-financialservices-keybanks-story/

25

2017

3 Tips for Transitioning to DevOps in Financial
Services

26

2017

Influência das práticas do DevOps nos processos
de gestão de TI conforme o modelo COBIT 5

https://blog.xebialabs.com/2017/11/07/3-tips-for-transitioningto-devops-in-financial-services/

http://navus.sc.senac.br/index.php/navus/article/view/584/3D

FERNANDES Google Scholar
et al.
(Navus)

Fonte: Elaborado pelo autor

2.2.3 Análise dos resultados
Para análise dos resultados os artigos foram comparados e agrupados por
similaridade de conteúdo, sendo construídas duas categorias analíticas que
atendessem ao objetivo proposto: Práticas DevOps, Ferramentas DevOps.
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Observa-se na Tabela 3 a quantidade de publicações selecionadas nas bases
eletrônicas versus o ano de publicação.

Tabela 3 - Publicações distribuídas por bases eletrônicas e ano de publicação

BASES
ACM Digital Library
IEEE Xplore
Scopus
ScienceDirect
Springer Link
Google Scholar
Oasisbr
Google
TOTAL

ANO DE PUBLICAÇÃO
2014 2015 2016 2017
Total
0
2
4
0
6
0
0
2
3
5
1
1
1
0
3
0
0
2
0
2
1
0
0
0
1
0
1
0
1
2
0
0
2
1
3
0
0
2
2
4
2
4
13
7
26

Fonte: Elaborado pelo autor

Quanto à origem do material levantado na literatura indexada, a Tabela 4
contém suas quantidades e porcentagens, bem como sua linguagem. Encontraramse estudos qualitativos, quantitativos e misto. Os artigos trataram de práticas e
ferramentas do movimento DevOps.

Tabela 4 - Origem do material levantado na literatura
Origem do Material
ACM Digital Library
IEEE Xplorer Digital Library
Scopus
ScienceDirect
Springer Link
Google Scholar
Oasisbr
Google
Idioma
Inglês
Português
Fonte: Elaborado pelo autor

Quantidade
6
5
3
2
1
2
3
4

Porcentagem
23%
19%
12%
8%
4%
8%
12%
15%

23
3

88%
12%
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2.2.3.1 Práticas DevOps
O foco das práticas encontradas na presente revisão foi melhorar a
colaboração entre as equipes, além da garantia de qualidade e entrega de software.
Tratou-se de rever nessas evidências a parte operacional da filosofia
DevOps, para assim gerar base para o levantamento de informações e elaborar a
ferramenta de trabalho que será utilizada. Os artigos apresentados serão,
posteriormente,

comparados

com

as

práticas

utilizadas

pelas

empresas

entrevistadas.
Desenvolvedores que usam práticas DevOps implantam suas mudanças de
software em uma taxa rápida usando um pipeline automatizado. O pipeline
automatizado é um processo que permite a entrega incremental de um software
repetível e confiável, de forma coesa e eficiente. Também tem como objetivo
garantir que o fluxo de mudanças seja constante e automatizado, mitigando erros de
intervenção manual (HUMBLE e FARLEY, 2010).
Devido a isso, se a equipe de segurança atua isoladamente, sem uma
colaboração próxima com as equipes de desenvolvimento e operações, as
mudanças de software implantadas podem não ser submetidas a avaliações de
segurança adequadas, potencialmente levando a um software vulnerável.
Para auxílio na seleção de melhores práticas de segurança para este
trabalho (conforme comentado no item 1.1), o estudo de Rahman e Williams (2016),
Díaz e Muñoz (2017) e Myrbakken e Colomo-Palacios (2017) serão utilizados, pois
tiveram como objetivo auxiliar os profissionais de software na integração de práticas
de segurança em um ambiente DevOps, e, em se tratando de instituições
financeiras, segurança é um atributo de qualidade fundamental.
Em relação à engenharia de software como um todo, um estudo evidenciou
na literatura diferentes práticas associadas ao DevOps. Os autores usaram as áreas
e subáreas de conhecimento do SWEBOK ao comparar as práticas de DevOps com
as práticas do desenvolvimento de software. Muitas práticas foram compartilhadas
(integração contínua, automação de testes), enquanto várias práticas foram
específicas só para DevOps, como automatizar a análise de aplicativos, ou seja,
monitorar continuamente o desempenho do sistema, apresentando os resultados
em painéis de controle automatizados (JABBARI, et al. 2016).
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Os estudos de Ashlock (2016) e Donovan (2016) também corroboram com as
práticas citadas acima. Donovan (2016) também faz questão de lembrar que
empresas financeiras ainda possuem muitos sistemas legados com tecnologia
antiga e que não estão preparadas para mudanças tão rápidas. A interdependência
entre os sistemas legados também é complexa e a vantagem do DevOps em termos
de tempo para o mercado pode ser arrastada pelos seus sistemas legados
existentes.
O artigo de Fernandes et al. (2017) estudou a influência que as práticas de
execução do DevOps têm sobre o modelo de governança de TI COBIT versão 5. As
práticas elencadas para o estudo foram: integração contínua, entrega contínua,
deployment contínuo, monitoramento contínuo e infraestrutura como código. Nesse
trabalho foi possível verificar que os processos COBIT de gerenciamento do
conhecimento e da configuração são os processos mais influenciados pelas cinco
práticas DevOps, e que a prática de infraestrutura como código é a que mais
influencia os processos selecionados.
O artigo de Economou et al. (2014) apresentou uma breve visão geral de
uma prática que segue uma diretiva coloquial "eat your own dogfood": as
ferramentas de software elaboradas por uma equipe de desenvolvedores deveriam
ser usadas internamente pelos mesmos, ao invés de serem utilizadas somente pela
equipe de operações ou os próprios usuários. Os resultados positivos dessa prática
foram comprovados pelo uso da diretiva em operações de TI de um observatório
astronômico.
Callanan et al. (2016) introduziram a ideia de "tornar mais fácil fazer a coisa
certa" no software de uma empresa de reserva de hotéis na Austrália. Além disso,
identificaram três áreas-chave para medir o sucesso do desenvolvimento de
software: qualidade, capacidade de resposta e agilidade na adaptação de novas
tecnologias.
Além deles, outros autores acreditam que uma abordagem baseada em micro
serviços e automação da garantia de qualidade do software poderiam ser
incorporadas às práticas de DevOps (GOUVAS et al., 2016; WALLER et al., 2015)
Para Hanappi et al. (2016), os métodos ágeis, comumente usados em
DevOps, tem a capacidade de habilitar os primeiros ciclos de feedback, no entanto,
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as operações de TI tradicionais podem impedir isso na prática se as implantações
forem lentas e ocorrerem com pouca frequência. A prática de gerenciamento
automatizado da configuração é, portanto, identificado como um aspecto de suma
importância, permitindo a entrega contínua.
Segundo Wettinger et al. (2016), a automação pode ser o caminho para uma
colaboração eficaz e uma integração contínua entre desenvolvimento e operações.
A comunidade DevOps está constantemente criando novas abordagens e
ferramentas para implementar esses processos automatizados. No entanto, essas
abordagens e ferramentas de automação são diferentes entre si, tornando difícil
integrá-las e combiná-las em um só processo automatizado de implantação.
No estudo de caso de Wettinger et al. (2016) foi apresentado uma
classificação sistemática de diferentes tipos de artefatos DevOps e, por meio da
avaliação e validação desta abordagem, puderam ser descobertos e transformados
em um padrão denominado TOSCA (Topology and Orchestration Specification for
Cloud Applications). O objetivo principal deste padrão foi aprimorar a portabilidade e
gerenciamento de aplicativos Cloud, e com isso garantir que práticas DevOps
fossem seguidas.
O trabalho de Clevesy (2017) ressalta a importância do uso de contêineres
para mover aplicativos entre ambientes de maneira automatizada, aumento dos
testes automatizados para garantir a qualidade à medida que aumentavam a
velocidade de entrega e implementar um pipeline de entrega contínua para
automatizar todo o processo.
O trabalho de Braga (2015) teve por objetivo realizar um mapeamento
sistemático da literatura, bem como um survey em busca do movimento DevOps,
áreas de concentração dos estudos, os principais autores da área e as principais
práticas e formas de uso de DevOps nas organizações. Como resultado, foi possível
elencar as principais áreas de DevOps (entrega, integração, testes contínuos e
automação da infraestrutura) e as principais práticas (conteinerização, visibilidade
do pipeline de implantação e processos robustos de rollbacks).
O trabalho de Spinellis (2016) recomenda várias práticas para um
desenvolvedor DevOps. Entre elas o uso de automação para facilitar o trabalho da
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equipe de operação, monitoramento de erros e performance e por fim o incentivo a
compartilhamento de conhecimento entre ambas equipes.
Segundo Sharma (2014), o DevOps vem se mantendo em cinco pilares
principais, conhecidos pela sigla CALMS: Culture (colaboração para aproximar as
equipes de desenvolvimento e operação); Automation (Automação); Lean (utiliza
processos ágeis para produzir com qualidade); Measurement (medições em tempo
real determinam os passos a seguir); Sharing (o conhecimento compartilhado em
boa comunicação promove melhoria contínua).
A pesquisa survey realizada por Bruno (2017) entrevistou mais de 300
profissionais de tecnologia da América do Norte, com o objetivo de determinar o
estado atual de DevOps. Nessa pesquisa, algumas questões abordaram a
motivação de uma empresa a adotar DevOps, as dificuldades dessa adoção e os
benefícios trazidos por tal implantação. A Figura 3, extraída dessa survey, mostra a
porcentagem de respostas que os entrevistados consideram como as práticas mais
críticas para alavancar o uso de DevOps. Cada entrevistado podia selecionar até
três práticas.
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Figura 3 - Práticas críticas para alavancar o uso de DevOps

Fonte: (BRUNO, 2017)

Os trabalhos de Barros (2016) e Teixeira (2016), ambos de Portugal, fizeram
estudos relacionados a implantações de DevOps. O primeiro elencou práticas e
ferramentas DevOps mais relevantes em empresas portuguesas, e o segundo
estudou padrões de implantação DevOps em startups.
A análise dos trabalhos comprovou que os estudos de Fernandes et al.
(2017), Rahman e Williams (2016), Economou et al. (2014), Jabbari et al. (2016),
Callanan et al. (2016), Gouvas et al. (2016), Waller et al. (2015), Hanappi et al.
(2016), Bruno (2017), Clevesy (2017), Barros (2016) e Teixeira (2016) evidenciaram
as principais práticas DevOps para sua implantação, que serviram de base para a
definição das proposições utilizadas no trabalho de campo. O Quadro 1 contém um
sumário dessas práticas.
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Quadro 1 - Sumário de práticas DevOps

REFERÊNCIAS
Bruno (2017)
Clevesy (2017)
Ashlock (2017)
Donovan (2017)
Barros (2016)
Teixeira (2016)
Rahman e Williams (2016)
Jabbari et al. (2016)
Spinellis (2016)
Sharma (2014)
Gouvas et al. (2016)
Waller et al. (2015)
Bruno (2017)
Jabbari et al. (2016)
Clevesy (2017)
Fernandes et al. (2017)
Sharma (2014)
Jabbari et al. (2016)
Clevesy (2017)
Bruno (2017)
Jabbari et al. (2016)
Hanappi et al. (2016)
Bruno (2017)
Teixeira (2016)
Barros (2016)
Fernandes et al. (2017)
Bruno (2017)
Rahman e Williams (2016)
Díaz e Muñoz (2017)

PRÁTICAS

Uso de automação (monitoramento da performance, feedback,
dashboards, deployment, teste) e virtualização de serviço

Micro serviços para automação da garantia de qualidade do
software

Planejamento, Integração e Monitoramento contínuo

Teste contínuo e automatizado
Gestão da configuração/mudança

Infraestrutura como código (IAAC)
Análise de risco e treinamento de segurança para a equipe de
desenvolvimento e operação

Economou et al. (2014)

"Eat your own dogfood" - as ferramentas de software elaboradas
pelos desenvolvedores deveriam ser usadas internamente pelos
mesmos, ao invés de serem utilizadas somente pela equipe de
operações ou os próprios usuários.

Jabbari et al. (2016)
Rahman e Williams (2016)
Díaz e Muñoz (2017)
Callanan et al. (2016)
Spinellis (2016)
Sharma (2014)

Colaboração entre diferentes departamentos da empresa para
revisão e validação do sistema.

Fonte: Autor

2.2.3.2 Ferramentas
Além das mudanças culturais e organizacionais necessárias para o DevOps,
na prática, também são necessárias ferramentas para implementar a automação de
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ponta a ponta nos processos de implantação (LAURIA, 2017). Dos 26 artigos
selecionados na revisão sistemática, sete trouxeram evidências para discussão
acerca do uso e da diversidade de ferramentas úteis à utilização de DevOps.
No estudo de Meng et al. (2017) os autores propuseram uma ferramenta de
análise de derivação baseada em aprendizagem sem supervisão, denominada
CHASER. Esta ferramenta foi criada para detectar e analisar mudanças anormais
(referidas como "drifts", que incluem erros de configuração, suspensão de
processos, etc.). E por meio de um estudo de caso, evidenciaram a efetividade da
ferramenta em um ambiente DevOps em que as mudanças são frequentes.
Boettiger (2015) conduziu um amplo estudo que incluiu máquinas virtuais e
sistemas de workflow. Examinou como a ferramenta Docker (responsável por
virtualização de sistemas operacionais) é uma forte aliada a filosofia de DevOps, e
também ilustrou vários exemplos com foco no ambiente estatístico R.
O estudo de Li et al. (2017) examinou, de forma abrangente, o estado da arte
em soluções “Platform as a Service” (PaaS) com foco no movimento DevOps. Nesta
análise, foram consideradas tecnologias tanto back-end quando front-end,
identificando áreas de consenso (“não há bala de prata em soluções na nuvem”) e
diversidade (funcionalidades) em suas filosofias. Os autores acreditam também que
soluções PaaS fazem a ponte entre engenheiros de software e sistemas de nuvem
considerados rígidos.
Os estudos abaixo levantaram e agruparam ferramentas que auxiliam nas
práticas DevOps. Na survey realizada por Bruno (2017), foi possível detectar as
ferramentas mais utilizadas na prática de colaboração e gerenciamento da
configuração. O estudo de Bucena; Kirikova (2017) procura simplificar a adoção de
DevOps para pequenas empresas de TI, criando um modelo para auxiliar neste
processo. Além disso, propõe um mapeamento de ferramentas para cada prática
DevOps. E o trabalho de Levita (2017) coletou quais ferramentas as empresas
estudadas que praticam DevOps utilizam.
O Quadro 2 apresenta um sumário de ferramentas elencadas nos artigos
selecionados, que serviram de base para a verificação caso sejam utilizadas pelas
empresas estudadas neste trabalho, bem como possível sugestão de uso para
aprimoramento das práticas já utilizadas ou não.
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Quadro 2 - Sumário de práticas x ferramentas DevOps

Práticas

Ferramentas Relacionadas

Controle de Código e Versionamento

Git, GitHub, GitLab, Team
Foundation Server, Subversion

Uso de Container

Docker

Gerenciamento da Configuração

Chef, Docker, Powershell, Puppet

Entrega Contínua

Jenkins, Puppet, UrbanCode
Deploy

Integração Contínua

Jenkins, Codeship, Team
Foundation Server

Automação da Construção

Apache Maven, Gradle, Jenkins,
UrbanCode Build

Testes Contínuos

Appium, Cucumber, Jira, Jmeter,
Load Impact, Night Watch

Monitoramento

Kibana, New Relic, Splunk, Zabbix

Desenvolvimento Colaborativo

Confluence, Jira, Slack, Team
Foundation Server, Trello

Gerenciamento de Issues

Bugzilla, CA Service Desk, Jira,
MantisBT

Planejamento Contínuo

IBM DevOps Services, Jira,
Rational Team Concert

Compartilhamento de Conhecimento

Sharepoint

Banco de Dados

DB2, MongoDB

Fonte: Bruno (2017), Bucena; Kirikova (2017), Levita (2017)

2.2.4 Considerações Finais da Revisão
Em linhas gerais, esta revisão apresentou os estudos em bases de dados
internacionais e literatura cinzenta, acerca do DevOps, considerando as práticas e
ferramentas de implantação do movimento DevOps.
Os resultados dos estudos incluídos identificaram evidências de práticas e
ferramentas relevantes para experiências relevantes na implantação do DevOps.
Observou-se também diferenças conceituais encontradas na visão dos
autores, relativo especificamente ao que é e como deve ser tratado o movimento
DevOps (ERICH et al., 2014; JABBARI et al., 2016; BRUNNERT et. al., 2015;
FRANÇA et al., 2016). No entanto, a leitura das obras auxiliou na definição de seu
conceito, descrito na seção 1.1 por Jabbari et al. (2016).
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A realização desta revisão auxiliou na discussão e análise da pergunta de
pesquisa definida na seção 1.2 deste trabalho:


Como o movimento DevOps é implantado pelas equipes em empresas
financeiras e quais práticas e ferramentas existem na literatura que
são utilizadas?

2.3 Considerações Finais do Capítulo
Este capítulo apresentou os conceitos e estudos encontrados na literatura
indexada e cinzenta relacionados a DevOps que foram usados como base para os
próximos passos desta pesquisa.
Na literatura levantada, há trabalhos que identificaram práticas DevOps em
empresas de desenvolvimento de software com resultados promissores, como por
exemplo o estudo de Perera et al. (2016) em empresas no Sri Lanka, e o trabalho
de Braga (2015) em empresas do Brasil. Contudo, são escassos os estudos
indexados nas bases elencadas para este estudo que tratam, especificamente, de
empresas do ramo financeiro.
Ao apresentar os conceitos e as práticas do movimento DevOps, evidenciouse um movimento de incentivo à participação das equipes; estímulo à
responsabilidade dos funcionários, dada integração de funções, além de melhoria
na comunicação entre eles. Mudanças que aprimoraram a qualidade na produção
do software e permitiram melhorias significativas para as empresas.
O próximo capítulo irá tratar do referencial metodológico de pesquisa deste
trabalho, a partir dos elementos obtidos neste capítulo.
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA

Este capítulo apresenta a metodologia de pesquisa utilizada nesta
dissertação. Inicia-se pela escolha do estudo de caso múltiplo como estratégia de
pesquisa. Em seguida, descreve-se a seleção, coleta, análise e tratamento dos
dados.

3.1 Estudo de Caso Múltiplo e Proposições
Para determinar o delineamento de pesquisa, faz-se relevante relembrar a
pergunta norteadora previamente formulada e definida na Introdução: "1. Como o
movimento DevOps é implantado pelas equipes em empresas financeiras? e 2.
Quais práticas e ferramentas existem na literatura que são utilizadas?", sendo que
questões de pesquisa do tipo “como” e “por que” levam à pesquisa do tipo estudo de
caso, desde que o pesquisador tenha pouco, ou nenhum controle sobre os eventos
e os limites entre o fenômeno e o contexto não estejam claramente definidos (YIN,
2015).
O Estudo de caso é uma investigação empírica que estuda um fenômeno
contemporâneo (o "caso") em profundidade e em seu contexto de mundo real.
Como método de pesquisa, permite construir conhecimentos relacionados aos
fenômenos individuais, grupais, organizacionais e relacionados (YIN, 2015), tal qual
as empresas financeiras. Esse tipo de investigação deve contar com diversas fontes
de evidência, e o desenvolvimento anterior das proposições teóricas deverão
orientar a coleta e análise dos dados (YIN, 2015).
A escolha pelo estudo de caso múltiplo holísticos deve-se ao fato do mesmo
ser capaz de abranger diferentes organizações, alcançando um conjunto único de
conclusões de "cross-case", ou seja, resultados em comum entre os casos.
Segundo Yin (2015), para generalização dos resultados, os estudos de casos
múltiplos devem ser preferidos aos de caso único (ver 3.4.2) (YIN, 2015).
Inscreve-se nesta perspectiva a proposição de evolução da implantação de
DevOps, por meio de estudos de caso no contexto de organizações financeiras que
já utilizam esta filosofia (ver item 1.2).
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3.2 Escolha dos Casos
As empresas que participaram desta pesquisa atenderam as características
de serem empresas financeiras, brasileiras, de pequeno e médio porte que utilizam
práticas e ferramentas relacionadas a DevOps.
Esta pesquisa foi autorizada pelos gerentes da área de TI de cada empresa.
Os participantes deste estudo concordaram em colaborar com a pesquisa sob a
condição e garantia do sigilo de identidade da empresa a que pertencem. Portanto,
neste estudo, serão denominadas Empresa A, Empresa B e Empresa C.
A Empresa A é uma “FinTech” start-up brasileira de pequeno porte. Possui
aproximadamente 40 funcionários entre analistas financeiros, arquitetos e
desenvolvedores, a maioria com nível superior completo e certificações nas
tecnologias atuais do mercado. Tem como base o município de São Paulo-SP e foi
fundada em 2016 recebendo vários incentivos externos.
FinTech é uma contração do inglês "tecnologia financeira" (Financial
Technology), refere-se à uma solução financeira altamente suportada pela
tecnologia. Muitas vezes é visto hoje como o novo casamento de serviços
financeiros e tecnologia da informação (ARNER, 2015).
Como essa é uma empresa nova, fundada em 2011, ela optou por iniciar
suas atividades de TI já utilizando a filosofia DevOps. Portanto é um caso a ser
estudado já que possuem práticas e ferramentas DevOps bem estabelecidas.
A Empresa B é uma consultoria multinacional de tecnologia financeira
consolidada no mercado. Possui perto de 20 funcionários na área de TI estudada, e
emprega milhares de funcionários ao redor do mundo. A área de TI estudada não
representa toda a área de TI da empresa, mas apenas uma parte, que é
responsável por implantar DevOps nas empresas de seus clientes.
Ao considerar as especificidades em cada projeto, sua necessidade em
adaptação evoca agilidade em oferecer resultados cada vez mais diferenciados e
adaptados para as diferentes exigências dos clientes. Apesar da Empresa B possuir
metodologia própria de implantação para vários mercados, pois atua em diferentes
clientes, foi solicitado aos participantes que ao responderem focassem nas ações
voltadas às empresas do ramo financeiro para este estudo de caso.
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A Empresa C é um banco de investimentos de médio porte com décadas de
atuação no mercado. Apresenta algo em torno de trezentos profissionais entre
funcionários e terceiros no setor de TI em São Paulo-SP e Rio de Janeiro-RJ.
Emprega perto de quatro mil funcionários, a maioria com nível superior completo.
Trata-se de uma empresa que não tem seu cerne de negócio em tecnologia da
informação, fazendo uso desta disciplina para suporte às suas operações. No
entanto o investimento em TI é alto e vem praticando DevOps há três anos.
Das empresas financeiras selecionadas, a Empresa A e Empresa C realizam
desenvolvimento de software para uso próprio e estão utilizando DevOps para
agilizar e melhorar a qualidade de suas entregas. A Empresa B é uma empresa de
consultoria de software e possui experiência em implantar DevOps em empresas
financeiras.

3.3 Protocolo do Estudo de Caso
O protocolo contém os procedimentos e as regras gerais que foram seguidas
neste estudo de caso. O protocolo é desejável para o estudo de caso em qualquer
circunstância, mas é essencial quando se utiliza um projeto de casos múltiplos.
O protocolo ajuda também a lembrar do tema, a forma como o relatório
deverá ser desenvolvido e identificar o público para o relatório do estudo de caso
(YIN, 2015).

3.3.1 Visão geral do projeto
Para entendimento do item apresentado na seção 3.1, esta pesquisa tem por
objetivo analisar, no contexto de empresas financeiras com equipes que já utilizam
práticas DevOps, o modo como estas práticas e ferramentas foram implantadas e a
organização necessária para tal.
Para esta análise foi utilizado estudo de caso múltiplo, que pretendeu dar
visibilidade às abordagens adotadas, assim como trazer subsídios para implantação
de melhores práticas de DevOps, por meio da pesquisa em empresas financeiras de
pequeno e médio porte.
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A Figura 4 apresenta as atividades que foram conduzidas neste estudo de
caso. Inicialmente, na fase de Definição e Montagem, foi desenvolvida a teoria
sobre implantação do movimento DevOps em empresas financeiras, para então
selecionar os casos do estudo e montar o protocolo para coleta dos dados. Em
seguida, na fase de Preparação, Coleta e Análise, foi feita a condução dos estudos
de caso em cada empresa selecionada anteriormente, e para cada caso, uma
redação do relatório individual.
Por fim, na fase da Análise e Conclusão, foram montadas as tabelas
comparativas com os resultados da pesquisa, analisadas as contribuições à teoria
inicial e desenvolvidas as implicações na redação do relatório comparativo,
presentes nas conclusões do estudo.

Figura 4 - Lista de Atividades

Fonte: adaptado de YIN (2015).

3.3.2 Procedimentos de campo
De acordo com Yin (2015), evidências de estudo de caso podem vir de
diversas fontes, dentre as quais as seis principais são: documentação, registros em
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arquivo, entrevistas, observação direta, observação como participante e artefatos
físicos, com cada fonte sendo associada a uma lista de dados ou evidências.
Nesta pesquisa, foi considerado o interesse em saber como o movimento
DevOps foi implantado nas referidas empresas, no tocante ao uso e escolha das
ferramentas, das práticas utilizadas e quais foram os fatores que motivaram,
facilitaram ou dificultaram a implantação dessa filosofia de trabalho.
Utilizou-se da aplicação de um questionário online direcionado às pessoas
chave de cada empresa. De posse das respostas de cada um, uma entrevista
estruturada foi realizada com os mesmos respondentes, baseando-se no protocolo
de pesquisa. O objetivo das entrevistas estruturadas foi indagar fatos com maiores
detalhes aos participantes, porém de uma maneira mais próxima e informal.
Parte destas perguntas do questionário online e da entrevista foram
baseadas na pesquisa de Braga (2015) e Perera et al. (2016). O primeiro autor
consolidou seu questionário nos apêndices de seu trabalho, e o segundo autor,
após contato via e-mail, enviou o instrumento de pesquisa utilizado pelos autores.
O perfil dos participantes a serem entrevistados é de gestores e analistas de
TI que planejam, desenvolvem e operam ambientes produtivos e não-produtivos
dentro dessas empresas.
Foi elaborada uma lista de contatos que utilizam DevOps nas empresas,
tanto por meio de experiências profissionais prévias quanto por meio de contato
com a comunidade.
Cada um desses contatos participou de uma pré-entrevista que procurou
identificar se atuavam em empresas adequadas para os critérios estabelecidos
(empresas financeiras de pequeno e médio porte). Um contato, caso trabalhasse
sob regime de consultoria, poderia estar relacionado a mais de uma empresa.
Os contatos e empresas identificadas como elegíveis foram selecionados
como população válida para a pesquisa; os não elegíveis foram descartados,
totalizando uma amostra de seis participantes. Os critérios de seleção adotados
foram escolhidos de acordo com os principais aspectos em discussão neste
trabalho.
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3.3.3 Questões do estudo de caso
O instrumento de pesquisa foi divido em quatro seções. A primeira (Seção A),
engloba oito questões estruturadas para caracterização do perfil profissional do
participante.
A segunda parte (Seção B), que engloba dez questões estruturadas, avalia
um conjunto de ferramentas que dão suporte ao desenvolvimento do DevOps na
empresa. Nesta seção, o participante foi convidado a aplicar uma nota de 1 a 5,
especificando a intensidade com que ele concordou ou discordou com a questão,
baseado na escala Likert (LIKERT, 1932) de 5 pontos (1=Discordo totalmente,
2=Discordo parcialmente, 3=Indiferente, 4=Concordo parcialmente, 5=Concordo
totalmente).
A terceira parte (Seção C) engloba questões estruturadas que avaliam as
práticas DevOps referentes à qualidade e resultados obtidos.
Por fim, a parte (Seção D), foi a entrevista presencial que constou de seis
questões estruturadas, a fim de conhecer os fatores que motivaram, facilitaram ou
dificultaram a implantação dessa filosofia de trabalho, bem como quais foram os
passos que a empresa utilizou para implantar o DevOps. As respostas receberam
tratamento quantitativo e foram compiladas e agrupadas.
As três primeiras seções fizeram parte do questionário online enviado aos
participantes e a última foi utilizada para as entrevistas estruturadas (ver 3.3.2).
Os participantes foram selecionados de acordo com seu nível gerencial
dentro da empresa e, em cada sessão, apresentaram livremente suas opiniões
acerca do movimento DevOps.

Seção A - Caracterização do Perfil do Participante:
Idade:
Sexo:

Quantos anos de experiência você possui na indústria de TI?
a) 1 a 3 anos
b) 4 a 6 anos
c) 7 a 10 anos
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d) Mais de 10 anos

Qual das áreas abaixo melhor se encaixa na sua área de TI atual?
a)
b)
c)
d)
e)

Desenvolvimento
Quality Assurance (QA)
Operação
Gerenciamento de Projeto
Outro (especificar):

Qual a metodologia de desenvolvimento que sua empresa utiliza para
entrega de software? (marque todas que se aplicam)
a)
b)
c)
d)

Cascata (waterfall)
Agile
Agile + DevOps
Outra (especificar):

Quantos anos você já pratica DevOps?
a) 1 a 2 anos
b) 2 a 3 anos
c) Mais de 3 anos

Antes de iniciar o trabalho em DevOps:
a) Você recebeu treinamento específico provido pela empresa.
b) Você buscou treinamento específico por conta própria.
c) Você não recebeu treinamento prévio.

Você considera DevOps (marque todas que se aplicam):
a) Uma filosofia de desenvolvimento destinada a integrar as equipes de
Desenvolvimento e Operações.
b) Uma filosofia que enfatiza a comunicação e colaboração.
c) Um movimento que enfatiza a integração contínua.
d) Um movimento que enfatiza a garantia de qualidade e entrega com
implantação automatizada.
e) Uma filosofia que utiliza de um diversificado conjunto de ferramentas e
práticas.
f) Outra (especificar):
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Seção B - Ferramentas DevOps
Relativo à facilidade que o uso de ferramentas para DevOps proporciona,
você considera que:
a) Facilita muito o trabalho.
b) Facilita o trabalho.
c) Dificulta o trabalho.
Relativo a sobrecarga de serviços que o uso de ferramentas para DevOps
proporciona, você considera que:
a) Sobrecarrega muito o trabalho.
b) Sobrecarrega o trabalho.
c) Não sobrecarrega o trabalho.
Relativo aos resultados que as ferramentas para DevOps proporciona, você
considera que:
a) Os resultados compensam muito o trabalho.
b) Os resultados compensam o trabalho.
c) Os resultados não compensam o trabalho.

O foco das oito questões seguintes refere-se à utilização ou não das
ferramentas em sua instituição, e qual a sua opinião sobre ela.
Relativo a controle de versão:
Qual ferramenta é a mais utilizada para controle de versão?
a)
b)
c)
d)
e)

Git
Subversion
Team Foundation Server
(Não utilizamos nenhuma)
Outro(a):

Relativo aos resultados apresentados com a utilização das ferramentas de
controle de versão para DevOps, você considera que eles são:
1
2
3
4
5
Ruins
Bons
Excelentes
Referente as limitações da ferramenta de controle de versão para DevOps,
você considera que:
1
2
3
4
5
Existem
Existem
Não existem
muitas
limitações
limitações
limitações

45

Relativo a capacitação funcional da sua empresa para utilização da
ferramenta de controle de versão para DevOps, você considera que ela é:
1
2
3
4
5
Inexistente
Suficiente
Excelente

Relativo a gerenciamento de build:
Qual ferramenta é a mais utilizada para gerenciamento de build?
a) Visual Studio
b) Ant
c) Maven
d) (Não utilizamos nenhuma)
e) Outro(a):
Relativo aos resultados apresentados com a utilização das ferramentas de
gerenciamento de build para DevOps, você considera que eles são:
1
2
3
4
5
Ruins
Bons
Excelentes
Referente as limitações da
DevOps, você considera que:
1
2
Existem
muitas
limitações

ferramenta de gerenciamento de build para
3
Existem
limitações

4

5
Não existem
limitações

Relativo a capacitação funcional da sua empresa para utilização da
ferramenta de gerenciamento de build para DevOps, você considera que ela
é:
1
2
3
4
5
Inexistente
Suficiente
Excelente

Relativo a gerenciamento de configuração:
Qual ferramenta é a mais utilizada para gerenciamento de configuração?
a) Chef
b) Puppet
c) Ansible
d) (Não utilizamos nenhuma)
e) Outro(a):
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Relativo aos resultados apresentados com a utilização das ferramentas de
gerenciamento de configuração para DevOps, você considera que eles são:
1
2
3
4
5
Ruins
Bons
Excelentes
Referente as limitações da ferramenta de gerenciamento
para DevOps, você considera que:
1
2
3
4
Existem
Existem
muitas
limitações
limitações

de configuração
5
Não existem
limitações

Relativo a capacitação funcional da sua empresa para utilização da
ferramenta de gerenciamento de configuração para DevOps, você considera
que ela é:
1
2
3
4
5
Inexistente
Suficiente
Excelente

Relativo a gerenciamento de mudanças:
Qual ferramenta é a mais utilizada para gerenciamento de mudanças?
a) CA Lisa
b) Visual Studio
c) Automic
d) (Não utilizamos nenhuma)
e) Outro(a):

Relativo aos resultados apresentados com a utilização das ferramentas de
gerenciamento de mudanças para DevOps, você considera que eles são:
1
2
3
4
5
Ruins
Bons
Excelentes
Referente as limitações da ferramenta de gerenciamento de mudanças para
DevOps, você considera que:
1
2
3
4
5
Existem
Existem
Não existem
muitas
limitações
limitações
limitações
Relativo a capacitação funcional da sua empresa para utilização da
ferramenta de gerenciamento de mudanças para DevOps, você considera
que ela é:
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1
Inexistente

2

3
Suficiente

4

5
Excelente

Relativo a testes:
Qual ferramenta é a mais utilizada para testes?
a) SonarQube
b) Visual Studio
c) Cucumber
d) (Não utilizamos nenhuma)
e) Outro(a):

Relativo aos resultados apresentados com a utilização das ferramentas de
testes para DevOps, você considera que eles são:
1
2
3
4
5
Ruins
Bons
Excelentes
Referente as limitações da ferramenta de testes para DevOps, você
considera que:
1
2
3
4
5
Existem
Existem
Não existem
muitas
limitações
limitações
limitações
Relativo a capacitação funcional da sua empresa para utilização da
ferramenta de testes para DevOps, você considera que ela é:
1
2
3
4
5
Inexistente
Suficiente
Excelente

Relativo a integração contínua:
Qual ferramenta é a mais utilizada para integração contínua?
a) Jenkins
b) Team Foundation Server
c) Codeship
d) (Não utilizamos nenhuma)
e) Outro(a):

Relativo aos resultados apresentados com a utilização das ferramentas de
integração contínua para DevOps, você considera que eles são:
1
2
3
4
5
Ruins
Bons
Excelentes
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Referente as limitações da ferramenta de integração contínua para DevOps,
você considera que:
1
2
3
4
5
Existem
Existem
Não existem
muitas
limitações
limitações
limitações
Relativo a capacitação funcional da sua empresa para utilização da
ferramenta de integração contínua para DevOps, você considera que ela é:
1
2
3
4
5
Inexistente
Suficiente
Excelente

Relativo a deployment:
Qual ferramenta é a mais utilizada para deployment?
a) Jenkins
b) Chef
c) Visual Studio
d) (Não utilizamos nenhuma)
e) Outro(a):

Relativo aos resultados apresentados com a utilização das ferramentas de
deployment para DevOps, você considera que eles são:
1
2
3
4
5
Ruins
Bons
Excelentes
Referente as limitações da ferramenta de deployment para DevOps, você
considera que:
1
2
3
4
5
Existem
Existem
Não existem
muitas
limitações
limitações
limitações
Relativo a capacitação funcional da sua empresa para utilização da
ferramenta de deployment para DevOps, você considera que ela é:
1
2
3
4
5
Inexistente
Suficiente
Excelente
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Relativo a gerenciamento de Cloud (IaaS, PaaS):
Qual ferramenta é a mais utilizada para gerenciamento de Cloud (IaaS,
PaaS)?
a) Amazon Web Services
b) Azure
c) OpenStack
d) (Não utilizamos nenhuma)
e) Outro(a):

Relativo aos resultados apresentados com a utilização das ferramentas de
gerenciamento de Cloud para DevOps, você considera que eles são:
1
2
3
4
5
Ruins
Bons
Excelentes
Referente as limitações da ferramenta de gerenciamento
DevOps, você considera que:
1
2
3
4
Existem
Existem
muitas
limitações
limitações

de Cloud para
5
Não existem
limitações

Relativo a capacitação funcional da sua empresa para utilização da
ferramenta de gerenciamento de Cloud para DevOps, você considera que ela
é:
1
2
3
4
5
Inexistente
Suficiente
Excelente

Na sua opinião, quais são os tipos de ferramentas essenciais para
implantação DevOps (marque todas que se aplicam):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Ferramentas de controle de versão.
Ferramentas de gerenciamento de build.
Ferramentas de gerenciamento de configuração.
Ferramentas de gerenciamento de mudanças.
Ferramentas de testes.
Ferramentas de integração contínua.
Ferramentas de deployment.
Ferramentas para cloud (IaaS/PaaS).
Outro (especifique):
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Seção C - Práticas de DevOps
Referente a qualidade de software, selecionar as práticas utilizadas após a
implantação do DevOps:
Sim ( )

Não ( )

Não se
aplica( )

Sim ( )

Não ( )

Não se
aplica( )

Sim ( )

Não ( )

Não se
aplica( )

Planejamento contínuo

Sim ( )

Não ( )

Não se
aplica( )

Integração contínua

Sim ( )

Não ( )

Não se
aplica( )

Deployment contínuo

Sim ( )

Não ( )

Não se
aplica( )

Monitoramento contínuo

Sim ( )

Não ( )

Não se
aplica( )

Teste contínuo

Sim ( )

Não ( )

Não se
aplica( )

Gestão da configuração/mudança

Sim ( )

Não ( )

Não se
aplica( )

Infraestrutura como código (IAAC)

Sim ( )

Não ( )

Não se
aplica( )

Sim ( )

Não ( )

Não se
aplica( )

Sim ( )

Não ( )

Não se
aplica( )

Sim ( )

Não ( )

Não se
aplica( )

Virtualização de serviço
Uso de automação (monitoramento da
performance, feedback, dashboards, deployment,
teste)
Uso de micro serviços para automação da garantia
de qualidade do software

Análise de risco e treinamento de segurança para
a equipe de desenvolvimento e operação
Colaboração entre diferentes departamentos da
empresa para revisão e validação do sistema.
Eat your own dogfood
As ferramentas de software elaboradas pelos
desenvolvedores são usadas internamente pelos
mesmos, ao invés de serem utilizadas somente
pela equipe de operações ou os próprios usuários.
Outras:
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Referente a produtividade, selecionar os resultados obtidos após o uso de
DevOps:
Houve aumento no número de correções de
defeito?

Sim ( )

Não ( )

Não se
aplica( )

Sim ( )

Não ( )

Não se
aplica( )

Sim ( )

Não ( )

Não se
aplica( )

Sim ( )

Não ( )

Não se
aplica( )

Houve aumento no número de novas
releases?
Houve aumento no número de deploys em
ambiente produtivo?
Foi otimizada a capacidade de respostas às
necessidades de negócio?

Seção D – Entrevista

Quais foram os passos que sua empresa utilizou para implantar o DevOps
(mostrar como as práticas e ferramentas se encaixam nestes passos)?

Cite fatores que facilitaram/dificultaram a implantação de DevOps na sua
empresa:

Como a cooperação é incentivada dentro da empresa no âmbito de DevOps?
E se for via ferramenta, qual ferramenta?

Se fosse implementar novamente o DevOps em sua empresa, o que você
mudaria?
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O que há de diferente em empresas financeiras, considerando uma
implantação DevOps?

Dentro da filosofia DevOps, a segurança é satisfatória?

3.3.4 Guia para o relatório do estudo de caso.
Para análise dos dados coletados foram elaborados sumários dos dados das
três empresas, em seguida foram feitas comparações entre os dados obtidos de
acordo com a classificação dos dados quantitativos, no intuito de compreender
como as equipes implantaram o DevOps, e como se organizam, de forma a permitir
a elaboração de uma abordagem para implantação em empresas financeiras.
Os dados quantitativos, obtidos por meio de questionário, foram inseridos em
banco de dados previamente elaborado no programa Excel, submetidos à análise
descritiva, por meio de tabelas, gráficos e distribuição de frequências.
Com a convergência de evidências, a triangulação dos dados ajuda a reforçar
a qualidade do estudo de caso. As múltiplas fontes de evidências (questionário e
entrevistas estruturadas) proporcionam várias avaliações do mesmo fenômeno (YIN,
2015).

3.4 Critérios para Avaliar a Qualidade da Pesquisa de Estudo de Caso
Quatro testes têm sido usados comumente para estabelecer a qualidade da
pesquisa de estudo de caso, eles são: Validade do constructo, Validade interna,
Validade externa e Confiabilidade (YIN, 2015).
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3.4.1 Validade do Constructo
A validade do constructo é responsável pela identificação das medidas
operacionais corretas para os conceitos sendo estudados (YIN, 2015).
Esta pesquisa não utiliza constructo, pois não tem a intenção de validar um
modelo. A lógica proposta é utilizada para aprimorar a implantação de DevOps por
meio de estudos de caso.

3.4.2 Validade Interna
A validade interna somente é aplicável aos estudos de casos causais, não se
aplicando a esta pesquisa que propõe uma abordagem para implantação de
DevOps em empresas financeiras de pequeno e médio porte.

3.4.3 Validade Externa
A validade externa trata do problema de saber se as descobertas do estudo
são generalizáveis além do estudo imediato, independentemente do método de
pesquisa utilizado (YIN, 2015).
Todo estudo de caso múltiplo deve seguir uma lógica de replicação, e não de
amostragem, pois o experimento deve ser replicado para cada caso (YIN, 2015).
Este estudo buscou replicar as condições exatas do primeiro caso (Empresa A) nos
casos subsequentes (Empresa B e Empresa C), atingindo assim a validade externa
(ver Figura 4).
As

provas

resultantes

de

casos

múltiplos

são

consideradas

mais

convincentes, e o estudo global é visto como sendo mais robusto, de modo que os
casos devem funcionar com resultados similares (replicação literal apresentado na
Figura 4) (YIN, 2015).

3.4.4 Confiabilidade
O teste de confiabilidade tem como objetivo garantir que, se um pesquisador,
posteriormente, seguir o mesmo procedimento de pesquisa conforme descrito pelo
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primeiro, e conduzir o mesmo estudo de caso novamente, deverá obter os mesmos
achados e conclusões (YIN, 2015).
Este trabalho de pesquisa documentou o protocolo (item 3.3) e os
instrumentos como apêndices, de forma que a pesquisa poderá ser repetida tanto
no próprio estudo, como por outros pesquisadores.

3.5 Considerações Finais do Capítulo
Este capítulo apresentou a metodologia de pesquisa utilizada nesta
dissertação. De modo a atender o objetivo proposto, optou-se por utilizar o estudo
de caso múltiplo, pois o mesmo é capaz de tratar diferentes organizações por meio
de um resultado comum entre os casos. Segundo Yin (2015), para generalização
dos resultados, os estudos de casos múltiplos devem ser preferidos aos de caso
único.
Em seguida, foram apresentadas as estratégias de seleção, coleta, análise e
tratamento dos dados. De posse dessa informação, aliada aos resultados da
Revisão Sistemática, foi possível levantar as práticas e ferramentas em comum
entre literatura e empresas financeiras, e assim trazer subsídios para implantação
de melhores práticas e ferramentas DevOps em empresas financeiras de pequeno e
médio porte.
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4 RESULTADOS DA PESQUISA E ANÁLISE

Este capítulo apresenta os estudos de casos realizados em três empresas
distintas atuantes no mercado financeiro brasileiro, denominadas neste trabalho de
Empresa A, Empresa B e Empresa C. Seguindo o protocolo desenvolvido no
capítulo 3, inicialmente é apresentado o resultado da pesquisa referente a
caracterização do perfil do participante, as informações obtidas a respeito de quais
ferramentas utilizam, suas práticas levantadas e por último as entrevistas
realizadas.

4.1 Caracterização do Perfil do Participante
Dos seis convidados a participar do estudo, 100% aceitaram responder ao
questionário proposto. Na Tabela 5 estão descritas as características dos
participantes do estudo.
Os participantes selecionados foram peças-chave durante a implantação de
DevOps em suas empresas e atuavam nessa área até a finalização desta pesquisa.
São respondentes com cargos de confiança e que possuem experiência em
DevOps. Além disso, foram selecionadas duas pessoas de cada empresa para
reforçar a triangulação de dados (conforme apresentado no item 3.3.5).
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Tabela 5 - Caracterização dos participantes, São Paulo, Brasil,
2018
Empresa Empresa Empresa
Variáveis
A
B
C
%
Sexo
2
2
2
Masculino
100,0%
0
0
0
Feminino
0,0%
Idade
1
16.7%
40
1
16.7%
38
1
16.7%
32
1
1
33.3%
31
1
16.7%
29
Experiência na indústria de TI
0.0%
1 a 3 anos
0.0%
4 a 6 anos
1
1
33.3%
7 a 10 anos
2
1
1
66.7%
Mais de 10 anos
Área de atuação em TI
2
33.3%
Desenvolvimento
0.0%
Quality Assurance (QA)
1
1
33.3%
Operação
0.0%
Gerenciamento de Projeto
1
1
33.3%
Change Management
Anos de prática DevOps
1
16.7%
Menos de 2 anos
1
1
33.3%
2 a 3 anos
2
1
50.0%
Mais de 3 anos
Treinamento prévio em DevOps
0.0%
Promovido pela empresa
2
2
1
83.3%
Por conta própria
1
16.7%
Sem treinamento prévio
Fonte: Elaborado pelo autor

Todos os participantes são do sexo masculino (100%) e pertencem
principalmente à faixa etária dos 30 aos 39 anos. No momento da entrevista
apresentavam mais de dez anos (66,7%) de experiência na indústria de TI, atuavam
nas áreas de Desenvolvimento (33,3%) e Operação (33,3%). Quanto aos anos de
práticas em DevOps apresentaram mais de três anos, destaca-se que não
obtiveram treinamento em DevOps proporcionado pela empresa, pois a maioria
(83,3%) buscou treinamento por conta própria.
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Tabela 6 – Métodos e movimentos utilizados pelas empresas
financeiras deste estudo, São Paulo, Brasil, 2018
Metodologia de Desenvolvimento
N
%
Agile + DevOps

6

100%

Cascata (Waterfall)

5

83,3%

Agile

3

33,3%

Fonte: Elaborado pelo autor

Os participantes responderam que, para entrega de software, o movimento
Agile com DevOps predominou no relato de todos (100%) participantes, seguida
pela Cascata (Waterfall) (83,3%) e somente Agile (33,3%), conforme descrito na
Tabela 6. Esses resultados não corroboram com o relatado por Bruno (2017) em

pesquisa realizada em empresa de TI. A maioria dos entrevistados do seu estudo
trabalharam com a metodologia Agile (60%), seguida de Agile mais alguma outra
metodologia (Mix) (38%) e Cascata (Waterfall) (30%). Nota-se que a diferença pode
estar no tipo de indústria estudada.
Também foram questionados quanto a definição do movimento DevOps. Os
dados encontram-se na Tabela 7.

Tabela 7 - Conceitos de DevOps, São Paulo, Brasil, 2018
Conceitos de DevOps
N
%
6
100%
Uma filosofia de desenvolvimento
destinada a integrar as equipes de
Desenvolvimento e Operações.
Um movimento que enfatiza a garantia
de qualidade e entrega com implantação
automatizada.
Uma filosofia que enfatiza a comunicação
e colaboração.
Um movimento que enfatiza a integração
contínua.
Uma filosofia que utiliza de um
diversificado conjunto de ferramentas e
práticas.
Fonte: Elaborado pelo autor

5

83,3%

3

33,3%

3

33,3%

3

33,3%

A totalidade dos participantes considerou que DevOps pode ser definido
como “Uma filosofia de desenvolvimento destinada a integrar as equipes de
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Desenvolvimento e Operações”. Essa definição de conceito é de Jabbari et al.
(2016), coincide com a escolha realizada pelo presente estudo e foi justificada no
capítulo 1 - Introdução.
Um dos participantes acrescentou que DevOps pode ser entendido como: "O
meio pelo qual a metodologia Agile entrega valor em desenvolvimento de software;
argamassa que liga Agile, Microservices e Cloud Computing;".

4.2 Ferramentas DevOps
Essa subseção apresenta o detalhamento dos dados coletados e a análise
referente as ferramentas utilizadas pelas empresas financeiras que adotaram o
movimento DevOps.

Tabela 8 – Distribuição da percepção dos participantes quanto
ao uso de ferramentas DevOps, São Paulo, Brasil, 2018
Variáveis
N
%
Facilidade proporcionada
5
83%
Facilita muito
1
17%
Facilita
0
0%
Dificulta
Sobrecarga de serviços
0
0%
Sobrecarrega muito
0
0%
Sobrecarrega
6
100%
Não sobrecarrega
Resultados obtidos
5
83%
Compensam muito
1
17%
Compensam
0
0%
Não compensam
Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 8 são descritas as percepções verificadas pelos participantes
quanto ao uso de ferramentas DevOps em empresas financeiras. Observa-se que a
maioria reconheceu a facilidade (83%) proporcionada pelas ferramentas DevOps e a
não sobrecarga de serviços (100%), mesmo porque os resultados compensam
muito (83%).
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Lauria (2017) corrobora com as percepções verificadas pois, além das
mudanças culturais e organizacionais necessárias para o DevOps, na prática,
também são necessárias ferramentas para uma implantação DevOps de sucesso.
Esclarece-se que a partir dessa percepção, questionou-se aos participantes
quais ferramentas eram mais utilizadas dentro de cada tipo e optou-se organizar as
respostas por empresa, conforme Tabela 9.
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Tabela 9 – Distribuição das ferramentas utilizadas pelas
empresas financeiras deste estudo, São Paulo, Brasil, 2018
FERRAMENTAS
Empresa Empresa Empresa
%
A
B
C
Versionamento
Git
2
1
50%
Subversion
0%
Team Foundation Server
1
2
50%
Não utiliza
0%
Gerenciamento de Build
Visual Studio
2
2
67%
Ant
0%
Maven
2
33%
Não utiliza
0%
Gerenciamento de Configuração
Chef
33%
2
Puppet
0%
Ansible
2
33%
Ferramenta Interna
2
33%
Não utiliza
0%
Gerenciamento de Mudanças
CA LISA
33%
2
Visual Studio
0%
Automic
0%
ServiceNow
2
33%
Ferramenta Interna
2
33%
Não utiliza
0%
Testes
SonarQube
2
2
2
100%
Visual Studio
0%
Cucumber
0%
Não utiliza
0%
Integração Contínua
Jenkins
2
2
1
83%
Team Foundation Server
1
17%
Codeship
0%
Não utiliza
0%
Deployment
Jenkins
2
1
1
66%
Chef
0%
Visual Studio
1
17%
Ansible
1
17%
Não utiliza
0%
Gerenciamento de Cloud (IaaS, PaaS)
Amazon Web Services
2
1
2
83%
Azure
1
17%
OpenStack
0%
Não utiliza
0%
Fonte: Elaborado pelo autor
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Houve certa homogeneidade entre as respostas (pelo menos duas empresas
escolheram a mesma ferramenta) quanto a escolha das ferramentas para Controle
de Versão, Gerenciamento de Build, Testes, Integração Contínua, Deployment e
Gerenciamento de Cloud. Destaca-se a ferramenta de testes SonarQube, que está
presente

em

todas

as

empresas.

Em

contraponto,

as

ferramentas

de

Gerenciamento de Configuração e Gerenciamento de Mudanças apresentaram
diferentes resultados entre todas as empresas.
De posse dos resultados, as medidas relativas às percepções de uso das
ferramentas foram verificadas pela escala Likert de 5 pontos (1=Discordo
totalmente, 2=Discordo parcialmente, 3=Indiferente, 4=Concordo parcialmente,
5=Concordo totalmente).
A Tabela 10 apresenta os resultados pelos pares correspondentes de
variáveis de cada escala de verificação. A tabela está dividida pelo tipo de
ferramenta e em cada subdivisão estão os nomes das ferramentas avaliadas. Para
cada tópico, que corresponde a escala Likert de 1 a 5, apresenta-se a quantidade
de escolhas por participante. Sendo assim, foi possível chegar a média relativa de
cada ferramenta.
Por exemplo, na subdivisão Versionamento, para a ferramenta GIT, dois
participantes marcaram nota 4 e um participante marcou nota 5 no tópico
Resultados Apresentados. Logo, a média resulta em (4+4+5)/3 = 4,3. O resultado
Subtotal representa então a média entre as três avaliações, e a escolha da
ferramenta mais bem avaliada entre as subdivisões foi feita com a comparação
desse valor.
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Tabela 10 – Resultado da escala Likert para ferramentas
utilizadas pelas empresas financeiras, São Paulo, Brasil, 2018

Versionamento
GIT
Resultados apresentados
Limitações
Capacitação funcional
SUBTOTAL
TEAM FOUNDATION SERVER
Resultados apresentados
Limitações
Capacitação funcional
SUBTOTAL

Gerenciamento de build
VISUAL STUDIO
Resultados apresentados
Limitações
Capacitação funcional
SUBTOTAL
MAVEN
Resultados apresentados
Limitações
Capacitação funcional
SUBTOTAL

Gerenciamento de configuração
FERRAMENTA INTERNA
Resultados apresentados
Limitações
Capacitação funcional
SUBTOTAL
CHEF
Resultados apresentados
Limitações
Capacitação funcional
SUBTOTAL
ANSIBLE
Resultados apresentados
Limitações
Capacitação funcional
SUBTOTAL

1

2

3

4

5

Média

0
0
0

0
1
1

0
0
1

2
1
0

1
1
1

4,3
3,6
3,3
3,7

0
0
0

0
0
0

1
2
0

1
0
2

1
1
1

4
3,6
4,3
3,9

1

2

3

4

5

Média

0
0
0

0
0
0

1
3
2

2
0
2

1
1
0

4
3,5
3,5
3,6

0
0
0

0
0
0

0
0
1

1
1
0

1
1
1

4,5
4,5
4
4,3

1

2

3

4

5

Média

0
0
0

0
1
0

2
1
2

0
0
0

0
0
0

3
2,5
3
2,8

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
1

1
2
1

4,5
5
4,5
4,6

0
0
0

0
0
1

0
1
0

1
1
0

1
0
1

4,5
3,5
3,5
3,8

Continua...

63

Gerenciamento de mudanças
FERRAMENTA INTERNA
Resultados apresentados
Limitações
Capacitação funcional
SUBTOTAL
CA LISA
Resultados apresentados
Limitações
Capacitação funcional
SUBTOTAL
SERVICENOW
Resultados apresentados
Limitações
Capacitação funcional
SUBTOTAL

Tabela 10 - Continuação.
1
2

3

4

5

Média

0
0
0

0
0
0

0
2
2

2
0
0

0
0
0

4
3
3
3,3

0
0
0

0
1
0

0
0
1

1
1
0

1
0
1

4,5
3
4
3,8

0
0
0

0
1
0

2
1
2

0
0
0

0
0
0

3
2,5
3
2,8

Testes

1

2

3

4

5

Média

SONARQUBE
Resultados apresentados
Limitações
Capacitação funcional
SUBTOTAL

0
0
0

0
1
2

2
3
1

2
1
2

2
1
1

4
3,3
3,3
3,5

Integração contínua

1

2

3

4

5

Média

0
0
0

0
0
0

2
1
3

1
3
0

2
1
2

4
4
3,8
3,9

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
1

1
0
0

5
4
4
4,3

JENKINS
Resultados apresentados
Limitações
Capacitação funcional
SUBTOTAL
TEAM FOUNDATION SERVER
Resultados apresentados
Limitações
Capacitação funcional
SUBTOTAL

Continua...
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Deployment
JENKINS
Resultados apresentados
Limitações
Capacitação funcional
SUBTOTAL
VISUAL STUDIO
Resultados apresentados
Limitações
Capacitação funcional
SUBTOTAL
ANSIBLE
Resultados apresentados
Limitações
Capacitação funcional
SUBTOTAL

Gerenciamento de Cloud
AMAZON WEB SERVICES
Resultados apresentados
Limitações
Capacitação funcional
SUBTOTAL
AZURE
Resultados apresentados
Limitações
Capacitação funcional
SUBTOTAL
Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 10 - Continuação.
1
2

3

4

5

Média

0
0
0

0
0
0

1
1
2

2
2
0

1
1
2

4
4
4
4

0
0
0

0
0
0

0
1
0

0
0
1

1
0
0

5
3
4
4

0
0
0

0
0
0

0
1
1

0
0
0

1
0
0

5
3
3
3,6

1

2

3

4

5

Média

0
0
0

0
0
0

2
1
2

0
2
1

3
2
2

4,2
4,2
4
4,1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
0

1
0
1

5
4
5
4,6

Pelos resultados indicados é possível observar que as ferramentas Azure, CA
Lisa, Chef, Maven, SonarQube, Team Foundation Server (TFS), Visual Studio e
Jenkins foram as que obtiveram melhor média na pesquisa. A Tabela 11 apresenta a
síntese desse resultado com as respectivas médias da escala Likert de cada
ferramenta.
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Tabela 11 – Tabela síntese das ferramentas com maior
pontuação de acordo com a média da escala Likert, São Paulo,
Brasil, 2018
Tipo de Ferramenta
Nome
Média
Versionamento
Team Foundation Server (TFS)
Gerenciamento de Build
Maven
Gerenciamento de Configuração Chef
Gerenciamento de mudanças
CA Lisa
Testes
SonarQube
Integração contínua
Team Foundation Server (TFS)
Deployment
Visual Studio e Jenkins
Gerenciamento de Cloud
Azure
Fonte: Elaborado pelo autor

Evidenciou-se que todas as ferramentas foram

3,9
4,3
4,6
3,8
3,5
4,3
4
4,6

reconhecidas pelos

participantes, inclusive a avaliação acima da média que alcançaram na escala que
vai até cinco pontos. Todas receberam pontuação igual, ou superior a 3,5. Assim, as
ferramentas disponibilizadas e elencadas na presente pesquisa têm contribuído ao
movimento DevOps nas empresas financeiras.
Dois dos participantes relataram que o sucesso na utilização individual das
ferramentas evocou não somente o domínio para uso da mesma, mas a cooperação
entre as equipes, operando em conjunto. Um deles destacou a coordenação
distribuída pelas equipes, de modo que o processo se auto coordena e cada
membro da equipe sabe o papel que deve fazer.
Com relação a ferramenta de gerenciamento de configuração, este estudo
contradiz o apresentado por Bruno (2017) e Levita (2017). Na survey realizada pelo
primeiro autor, os respondentes selecionaram as ferramentas PowerShell (34%),
Docker (27%) e Puppet (21%) como as mais utilizadas. No estudo do segundo
autor, as empresas estudadas utilizam as ferramentas GitHub, Gulp, Rational Team
Concert e Bitbucket. Nenhumas das ferramentas apresentadas por esses autores
foram selecionadas pelas empresas desta pesquisa.
Um dos participantes da Empresa C classificou as limitações da ferramenta
de testes SonarQube com nota 2 (Existem muitas limitações). Quando questionado
a razão da nota, o mesmo justificou pelo fato de que a ferramenta utiliza plugins
externos e pagos para realização de testes de certas linguagens de programação, e
que seu custo era elevado já que a empresa faz uso de uma alta variedade de
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linguagens. O mesmo participante também deu nota 2 (Inexistente) relativo a
capacitação funcional para essa ferramenta. De acordo com ele, não há muita gente
capacitada na empresa e quem implantou já não está mais no quadro de
funcionários.
Relativo as ferramentas de deployment, apesar do empate das médias entre
Visual Studio e Jenkins, apenas a segunda ferramenta corrobora com Levita (2017)
e Bucena; Kirikova (2017). Ambos autores apresentam apenas a ferramenta Jenkins
como ferramenta para deployment. Entende-se que empresas financeiras também
possuem afinidade com a ferramenta Visual Studio em função da representatividade
da empresa Microsoft neste segmento.
Nota-se que, apesar da plataforma de gerenciamento de cloud mais utilizada
pelas empresas entrevistadas ser a Amazon Web Services, a média relativa
associada a essa plataforma (4,1) é menor que a da plataforma Azure, também da
Microsoft, (4,6). Segundo Li et al. (2017), quando se examinam as opções de cloud
computing, descobre-se que a maioria dos esforços de computação em nuvem
envolve a arquitetura do sistema e o gerenciamento de recursos, para os quais as
principais

preocupações

de

recursos

sempre

foram

processamento,

armazenamento e rede. Em outras palavras, as principais técnicas no setor de TI
nunca mudaram em sua essência.
Relacionado aos tipos de ferramentas, questionou-se aos participantes quais
eram consideradas essenciais para uma implantação DevOps em empresas
financeiras conforme a Tabela 12.

Tabela 12 - Tipos de ferramentas consideradas essenciais para uma
implantação DevOps, São Paulo, Brasil, 2018
TIPOS DE FERRAMENTAS
N
%
Integração contínua.
6
100%
Controle de versão.
5
83%
Deployment.
5
83%
Gerenciamento de build.
5
83%
Gerenciamento de configuração.
4
67%
Testes.
4
67%
Gerenciamento de mudanças.
2
33%
Cloud (IaaS/PaaS).
2
33%
0
0%
Outro
Fonte: Elaborado pelo autor
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Segundo as respostas coletadas, o tipo de ferramenta considerada essencial
para implantação de DevOps foi a de Integração Contínua (100%), seguida das
ferramentas de Controle de Versão (83%), Deployment (38%) e Gerenciamento de
Build (83%).
Nesse item o participante pode escolher mais de uma alternativa, além disso
houve espaço para inserir outro tipo de ferramenta que não as listadas no
instrumento de pesquisa. No entanto, nenhum participante acrescentou outro tipo de
ferramenta.

4.3 Práticas DevOps
Essa subseção apresenta o detalhamento dos dados coletados e a análise
referente às práticas utilizadas pelas empresas financeiras que adotaram o
movimento DevOps.
Optou-se por organizar as informações referentes às práticas utilizadas por
empresa selecionada, conforme Tabela 13.

Tabela 13 – Distribuição das práticas DevOps utilizadas pelas
empresas financeiras, São Paulo, Brasil, 2018
Empresa Empresa Empresa
PRÁTICAS
A
B
C
Virtualização de serviço
X
X
X
Uso de automação (monitoramento da
performance, feedback, dashboards,
deployment, teste)
Uso de micro serviços para automação
da garantia de qualidade do software
Planejamento contínuo
Integração contínua
Deployment contínuo
Monitoramento contínuo
Teste contínuo
Gestão da configuração/mudança
Infraestrutura como código (IaaC)
Análise de risco e treinamento de
segurança para a equipe de
desenvolvimento e operação
Colaboração entre diferentes
departamentos da empresa para revisão
e validação do sistema
"Eat your own dogfood"

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
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Business monitoring*
Pen tests*
Feature branch*
Fonte: Elaborado pelo autor

X
X
X

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

Observa-se que a Empresa A é a que utiliza o maior número de práticas
quando comparado às outras empresas deste estudo. De acordo com o resultado,
infere-se que o maior número de práticas possui relação com a empresa ser uma
startup e ter iniciado suas atividades usando DevOps logo no início. Além disso,
nessa empresa destacam-se duas práticas: é a única que realiza Monitoramento
Contínuo, corroborando com Bruno (2017), Jabbari et al. (2016), Fernandes et al.
(2017) e Sharma (2014), e a Análise de risco e treinamento de segurança para a
equipe de desenvolvimento e operação, corroborando novamente com Bruno
(2017), Rahman e Williams (2016) e Díaz e Muñoz (2017).
O Monitoramento Contínuo é uma prática que ajuda os times de
desenvolvimento e operações a identificar rapidamente quando um serviço está
indisponível, entender as causas subjacentes e, sobretudo, aplicar esses
aprendizados para antecipar os problemas antes que ocorram (Fernandes et al.,
2017). Com isso, as Empresa B e C, sem monitoramento contínuo, com um grupo
grande de colaboradores, dispersos em mais de uma cidade, poderá demorar mais
tempo para perceberem o problema e agir em tempo hábil.
Nos estudos de Rahman e Williams (2016) a análise de risco e treinamento
de segurança para a equipe de desenvolvimento e operação é uma prática realizada
por sete das nove organizações estudadas, e traz benefícios para as empresas que
a realizam no sentido de obter melhor qualidade de software, integrando as
verificações de segurança nas fases de desenvolvimento, teste e implantação.
Evidenciou-se nos resultados da presente pesquisa que as empresas B e C
não selecionaram essa prática de segurança. Quando questionados o motivo em
entrevista, o funcionário da empresa B não soube responder e da Empresa C disse
que irá iniciar essa prática junto a equipe de segurança.
A Empresa C foi a que selecionou o menor número de práticas elencadas em
relação às demais. Contudo, foi a única que selecionou a prática “Eat your own
dogfood” apresentada por Economou et al. (2014). De fato, essa mesma empresa
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adicionou ferramentas que foram desenvolvidas internamente (por exemplo as
ferramentas de gerenciamento de mudança e configuração), e que são usadas
internamente, quando questionadas quais ferramentas utilizam na Seção B –
Ferramentas DevOps deste instrumento.
A ferramenta desenvolvida internamente pela Empresa C realiza o controle
de entregáveis e possibilita ao gerente da área envolvida aprovar, ou reprovar, as
subidas de acordo com a disponibilidade do sistema e impacto da mudança. Ela
também executa deploys de forma automática e gera relatórios gerenciais de todas
as mudanças cadastradas.
Salienta-se que nesse item o participante pode inserir outro tipo de prática
além das listadas no instrumento. Nota-se que apenas um dos participantes
acrescentou três práticas, descriminadas nas últimas linhas e destacadas com * na
Tabela 13.
Assim, a primeira prática inserida na Tabela 13 de Business Monitoring, ou
BAM (Business Activity Monitoring) foi inicialmente definido pelo Gartner como o
conceito de fornecer acesso em tempo real a indicadores críticos de desempenho
de negócios para melhorar a velocidade e a eficácia de suas operações. O objetivo
do BAM é fornecer informações em tempo real sobre o status e os resultados de
várias operações, processos e transações de negócio (KOLÁR, 2009).
Já a segunda prática inserida de Pen Tests, ou Testes de Intrusão, é um
método para avaliar a segurança de um sistema. É usado para encontrar
vulnerabilidades que um invasor poderia explorar. O Teste de Intrusão é cada vez
mais usado pelas organizações de forma a garantir a segurança dos sistemas e
serviços, para que os pontos fracos de segurança possam ser corrigidos antes de
serem expostos (ALISHEROV e SATTAROVA, 2009).
Finalmente a última prática adicionada foi a chamada Feature Branch. A ideia
básica de uma Feature Branch é que, quando um desenvolvedor começa a
trabalhar em um novo recurso (feature), ele irá criar uma ramificação por meio do
repositório de código para trabalhar nesse recurso (FOWLER, 2009).
Referente a produtividade, todos os participantes responderam positivamente
(100%), uma vez que otimizou a capacidade de respostas às necessidades do
negócio, pois houve aumento no número de correções de defeitos, aumento no

70

número de novas releases e aumento no número de deploys em ambiente
produtivo. Esse resultado corrobora com o apresentado por Perera et al. (2016),
reafirmando que a gama de práticas e ferramentas que utilizam respondem as
necessidades da indústria financeira.

4.4 Entrevistas - Percepções dos Participantes
Referente a Seção D do protocolo de coleta de dados, realizou-se entrevistas
presenciais com todos os respondentes do formulário enviado.
Foi solicitado que relatassem quais foram os passos que a empresa utilizou
para implantar DevOps por meio da pergunta “Quais foram os passos que sua
empresa utilizou para implantar o DevOps?”. Um participante relatou que na sua
empresa há uma metodologia própria de implantação e não deu maiores detalhes.
Dois dos participantes relataram que quando chegaram na empresa, o DevOps já
estava implantado, mas mesmo assim assumiram as atividades. Outro não
respondeu.
Dois participantes relataram mais detalhadamente os passos da implantação
DevOps na empresa. Sendo que um deles destacou que a implantação DevOps
requereu os seguintes passos: mudança de cultura da empresa; integração contínua
(utilizaram a ferramenta Team Foundation Server); automatização dos testes
(utilizaram a ferramenta SonarQube); tratar a infraestrutura como código
(começaram a utilizar Cloud, mas está em fase de testes). Além disso, possuem
monitoração, mas reconhecem que podem melhorar a monitoração relacionada ao
comportamento do usuário.
Outro participante destacou os seguintes passos: aprender o que é DevOps;
criar uma equipe que promova a mudança; selecionar uma aplicação inicial; usar
práticas diversas para verificar seu desempenho e qual se adequa a sua empresa;
definir metas e incentivos compartilhados entre as equipes; automatizar.
Segundo Bucena; Kirikova (2017), os primeiros passos para implantação de
DevOps são: detectar impedimentos no fluxo de desenvolvimento de software, com
base nas categorias de impedimento, priorizá-los com a ajuda de um questionário e
obter a lista de práticas de DevOps relevantes. Em seguida estabelecer o nível de
maturidade de DevOps existente e qual pretende atingir, com base no modelo de
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maturidade DevOps desenvolvido pelos autores. Contudo, nenhuma das empresas
financeiras deste trabalho determinou seu nível de maturidade com base no estudo
levantado.
Lauria (2017) apresenta três considerações relevantes à filosofia DevOps em
empresas financeiras: (i) começar por pessoas e processos, (ii) refletir e documentar
o que está sendo feito corretamente e erroneamente, (iii) encontrar a ferramenta
correta.
A construção de uma abordagem de DevOps, no contexto de empresas
financeiras, necessitam de evidências em locais de práticas já estabelecidas acerca
de fatores que facilitaram e dificultaram sua implantação. Nesse sentido os
participantes responderam à questão “Cite fatores que facilitaram/dificultaram a
implantação de DevOps na sua empresa”. Como fatores que facilitaram a
implantação citaram a colaboração entre as equipes, a facilidade de implantação
das ferramentas e estrutura técnica da equipe de Gerenciamento de Mudanças.
Em contraponto, os participantes citaram a necessidade do conhecimento de
toda a infraestrutura, o alto custo investido e a resistência pessoal às mudanças de
práticas já estabelecidas, como fatores que dificultaram a implantação.
A questão da cooperação envolvida no âmbito DevOps, foi questionada aos
participantes por meio da seguinte pergunta “Como a cooperação é incentivada
dentro da empresa no âmbito de DevOps? E se for via ferramenta, qual
ferramenta?”. De modo geral relataram que a cooperação envolve mudança de
mindset (adoção de mudanças nas concepções básicas do processo, reorientando e
adotando novas proposições na mentalidade de entrega de software) pois é um
movimento que mobiliza a todos, do gerente de TI ao usuário/cliente final. Similar a
um sistema cooperativo. Cada um com diferentes tipos de função ou tarefa, mas
visando atingir um objetivo em comum: resolver problemas.
O modelo 3Cs proposto Ellis et al. (1991) é frequentemente usado para
classificação de sistemas cooperativos. Apoia-se na concepção de que para
cooperar os membros de um grupo (C) comunicam-se, (C) coordenam-se e (C)
colaboram (3Cs).
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Figura 5 - Modelo de Cooperação

Fonte: Ellis et al. (1991) e Fuks et al. (2007).

Cooperação é uma maneira de trabalhar em grupo, em que os membros
atuam em conjunto, visando o sucesso do projeto (GROSZ, 1996), no caso de
empresas financeiras o sucesso seria a satisfação do cliente e a maximização dos
ganhos. Observa-se que a utilização de DevOps dentro de empresa financeira
poderá ser um investimento a ser considerado.
Foram também questionados “Se fossem implementar novamente o DevOps
em sua empresa, o que você mudaria?”. Dois participantes relataram que teriam
investido mais esforço no treinamento prévio de ferramentas e práticas. Dois
participantes não mudariam nada.
Um participante relatou que, no começo, havia a ideia de que seria oportuno
desenvolver algumas ferramentas internamente, mas descobriu-se que era melhor
utilizar as já existentes no mercado devido a capacitação funcional disponível e
suporte à ferramenta.
Outro participante reconheceu a incompatibilidade da ferramenta anterior e
relatou que já estão migrando os serviços de cloud da Amazon Web Services para
Azure devido ao alto custo da plataforma e incompatibilidade com tecnologias
Microsoft (mais usada dentro da empresa).
Ao serem abordados sobre uma implantação DevOps em empresas
financeiras, questionou-se se haveria especificidades com a seguinte pergunta “O
que há de diferente em empresas financeiras, considerando uma implantação
DevOps?”, e a resposta foi unânime: segurança. Um dos participantes, inclusive,
acrescentou que considera o investimento em DevOps e metodologias ágeis em
empresas financeiras maior quando comparado a outras indústrias, como a de
varejo por exemplo.
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Segurança torna-se, portanto, um elemento a ser investigado. Nesse sentido,
foram questionados se a segurança no âmbito DevOps era satisfatória por meio da
pergunta “Dentro da filosofia DevOps, a segurança é satisfatória?”. A resposta
também foi unânime: Sim. Dentre os comentários destaca-se a confiança na
maturidade das ferramentas e a possibilidade de o processo ser monitorado desde o
princípio, podendo detectar rapidamente onde se encontra o problema.
Além disso, dois participantes sugeriram melhorias dentro de suas empresas,
como maior atenção à documentação de segurança e aumento na quantidade de
ambientes para testes de segurança.
Esse resultado corrobora com Rahman e Williams (2016). Os autores
observaram que a maioria dos profissionais de software entendem o potencial de
atividades comuns de DevOps, como o monitoramento automatizado, para melhorar
a segurança de um sistema. Além disso, as organizações que integram DevOps e
segurança utilizam atividades de segurança adicionais, como análise de requisitos
de segurança e execução de configurações de segurança.

4.5 Considerações Finais do Capítulo
Este capítulo apresentou os resultados da pesquisa de estudo de caso
múltiplo, efetuado em empresas financeiras brasileiras, de pequeno e médio porte,
que utilizam a filosofia DevOps. Também foi apresentada a análise dos dados
coletados no questionário e entrevista, utilizando como base a literatura pertinente,
identificada na revisão sistemática prévia.
Foi possível identificar práticas e ferramentas compartilhadas entre literatura
e indústrias financeiras, assim como foi a implantação do movimento DevOps, para
então obter-se os subsídios e responder às perguntas de pesquisa no próximo
capítulo.
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5 DISCUSSÃO FINAL
Neste capítulo são apresentadas as conclusões deste trabalho, considerando
às questões de pesquisa e os resultados obtidos. As contribuições, as questões
para futuros trabalhos e as limitações foram descritas com base no conteúdo desta
pesquisa.

5.1 Conclusões
Na perspectiva de responder aos questionamentos iniciais da pesquisa:
Como o movimento DevOps é implantado pelas equipes em empresas financeiras?
E quais práticas e ferramentas existem na literatura e que são utilizadas? Os
resultados deste estudo sugerem uma abordagem para implantação de DevOps em
empresas financeiras e revelam o potencial que esta filosofia confere em termos de
segurança de ambiente e cooperação entre as equipes.
A comparação com estudos prévios revela pertinência para adoção de
práticas e ferramentas existentes na literatura, assim como aspiração para
elaboração de ferramentas próprias. No âmbito do DevOps, o enfoque para a
colaboração, comunicação e integração das equipes consolida um ambiente
produtivo e sustentável nas empresas, configurando um diferencial destacado no
mercado competitivo.
De modo geral, durante a realização desta pesquisa, os participantes foram
bem receptivos quando questionados se seria possível realizar o estudo em suas
empresas. Demonstraram também grande interesse em conhecer as implantações
de DevOps em outras empresas similares e expressaram considerar a adoção de
outras ferramentas e práticas DevOps após o conhecimento dos resultados deste
estudo.
No contexto de empresas financeiras brasileiras, de médio e pequeno porte,
que utilizam o movimento DevOps, evidenciou-se que as práticas mais utilizadas
foram:


Deployment contínuo;



Gestão da configuração/mudança;



Infraestrutura como código (IaaC);
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Integração contínua;



Uso de automação (monitoramento da performance, feedback,
dashboards, deployment, teste);



Uso de micro serviços para automação da garantia de qualidade do
software;



Virtualização de serviço.

Além disso, as ferramentas mais bem avaliadas pelos participantes foram:


Azure (Gerenciamento de Cloud);



CA Lisa (Gerenciamento de mudanças);



Chef (Gerenciamento de Configuração);



Maven (Gerenciamento de Build);



SonarQube (Testes);



Team

Foundation

Server

(TFS)

(Versionamento

e

Integração

continua);


Visual Studio e Jenkins (Deployment).

Em função dos resultados obtidos nos questionários e entrevistas, além da
revisão sistemática sobre o assunto, propõe-se a seguinte abordagem de
implantação de DevOps em empresas financeiras conforme Figura 6. Essa
abordagem foi elaborada baseando-se nos estudos de Bucena; Kirkikova (2017) em
que procuraram simplificar a adoção de DevOps para pequenas empresas de TI,
criando um modelo para auxiliar neste processo, e Levita (2017) que apresentou
uma descrição detalhada sobre o caminho escolhido por empresas que implantaram
as práticas DevOps em seu departamento de TI.
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Figura 6 – Abordagem de implantação DevOps no contexto de empresas financeiras de
pequeno e médio porte.

Fonte: Elaborado pelo autor

Seguindo o modelo de abordagem sugerido da Figura 6, inicialmente é
importante a mudança do mindset da empresa. As equipes precisam de prédisposição para aceitarem as mudanças culturais relacionadas a uma nova forma de
trabalho e, que entendam o valor da iniciativa DevOps com base em metas e
incentivos compartilhados, focando na comunicação eficiente.
Um dos participantes também corrobora com a mudança de cultura da
empresa relatando mais detalhadamente quais foram os passos da implantação
DevOps em sua companhia.
Além disso, dois participantes da pesquisa responderam que teriam investido
mais esforço no treinamento prévio de ferramentas e práticas DevOps, preparando
melhor seus funcionários. Dessa forma, a transição da maneira de entrega de
software para uma filosofia mais ágil seria mais transparente.
Segundo Lauria (2017) há três considerações relevantes à filosofia DevOps
em empresas financeiras: (i) começar por pessoas e processos, (ii) refletir e
documentar o que está sendo feito corretamente e erroneamente, (iii) encontrar a
ferramenta correta.
Segundo Bucena; Kirikova (2017), os primeiros passos para implantação de
DevOps são: detectar impedimentos no fluxo de desenvolvimento de software,
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priorizá-los com a ajuda de um questionário e obter a lista de práticas de DevOps
relevantes. Um dos participantes citou que usam práticas diversas para verificar seu
desempenho e escolhem quais se adequam melhor a sua empresa. Isso é possível
por meio da cooperação entre as equipes de desenvolvimento e operação.
Outro resultado obtido por esta pesquisa, corroboram com Braga (2015) e
Forsgren et al., 2017, ao evidenciar que por meio da cooperação, as equipes de
desenvolvimento e operação devem ter visualização direta e simplificada das
práticas e ferramentas, integrando os membros, criando ambientes de testes
contínuos e automatizando processos. Desta forma torna-se possível agilizar a
entrega na área de TI, por meio, por exemplo, do uso das ferramentas de Integração
Contínua e Deployment, discutidas no capítulo 4.

5.2 Contribuições
A realização da revisão sistemática da literatura e a adaptação e aplicação da
abordagem por meio do estudo de caso múltiplo possibilitaram a realização das
seguintes contribuições:
a) Espera-se ampliar o entendimento na literatura do movimento DevOps,
trazendo seus principais autores e trabalhos referentes ao assunto;
b) Espera-se que os achados do presente estudo possam servir de
incentivo aos profissionais da indústria financeira que ainda não
aderiram ao movimento DevOps, para assim aumentar a cooperação
entre as equipes de desenvolvimento e operação, e construir software
de qualidade;
c) Espera-se fornecer insumos para que futuras pesquisas possam iniciar
suas atividades baseadas em informações oriundas de importantes
indústrias financeiras, possibilitando a confirmação das evidências ou
o confronto.

5.3 Limitações da Pesquisa
Os resultados desta pesquisa evidenciaram a possibilidade de agilizar a
entrega de software de qualidade em empresas financeiras de pequeno e médio
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porte por meio da filosofia DevOps. A limitação da pesquisa dá-se em função do
método escolhido.
O estudo de caso limita a generalização dos resultados para o universo de
outras empresas, mesmo sendo escolhido a replicação literal (Figura 4). Entretanto,
os resultados obtidos nesta pesquisa podem ser considerados indicações
importantes no âmbito DevOps.
A definição somente pela equipe de TI a ser entrevistada, embora importante
na questão do movimento, também poderia ter sido ampliada, buscando outras
áreas dentro da empresa, diminuindo um possível viés tecnológico.

5.4 Estudos Futuros
O objetivo deste trabalho é contribuir para a implantação DevOps no contexto
de empresas financeiras de pequeno e médio porte. Entretanto, visando a
aperfeiçoar o estudo proposto, também serão necessárias pesquisas que abordem:


O uso do DevOps em empresas financeiras, com foco na análise em
questões de segurança, de modo a verificar como a segurança é
abordada nessas empresas, e como ela é aprimorada por meio de
ferramentas e práticas alinhadas ao movimento DevOps;



O uso do movimento DevOps em outras indústrias, como por exemplo
empresas de consultoria, públicas e farmacêuticas, de modo a
conhecer

práticas

e

ferramentas

presentes

em

diferentes

organizações. Com isso será possível traçar paralelos entre os
resultados deste estudo com as demais indústrias;


Questionar outras áreas da empresa, como a área de negócios, a
respeito de suas percepções com relação ao movimento DevOps,
visando à melhoria na abordagem de implementação em pequenas e
médias empresas financeiras.

Finalmente, dar continuidade à pesquisa, analisando os resultados obtidos
em empresas financeiras após implantação da abordagem proposta pelo presente
estudo.
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