
Desenvolvedores impulsionam 
as empresas modernas

O desenvolvimento de aplicações tornou-se essencial para o 
sucesso dos negócios. Como resultado, os desenvolvedores 
de aplicações passaram a ser vistos como ativos preciosos não 
apenas dentro das empresas, mas também na economia global. 
De acordo com um relatório da Stripe, esses desenvolvedores 
têm o potencial coletivo de aumentar o PIB mundial em 
3 trilhões USD na próxima década. É por isso que nunca foi tão 
importante mantê-los produtivos e satisfeitos profissionalmente.

Desenvolvimento de aplicações modernas: a evolução do processo de desenvolvimento

Atração e retenção de desenvolvedores talentosos  

Muitos desenvolvedores querem trabalhar em um ambiente em 
que possam se concentrar na criação de recursos que agregam 
valor. Para promover esse tipo de ambiente, muitas empresas 
se reorganizam, criando pequenas equipes de desenvolvimento 
orientadas a serviços e responsáveis tanto pelo desenvolvimento 
como pelas operações. Essas equipes de DevOps têm autonomia 
para criar, executar e agir como responsáveis, proprietárias, por 
seus serviços. Elas liberam recursos usando novos processos, como 
integração e entrega contínuas (CI/CD), que aceleram a entrega 
de software mediante a automação da maioria das etapas de 
compilação, teste e implantação.

Entrega de software moderno com pipelines automatizados
A automação de pipelines é um processo que acelera as fases 
de compilação, teste e implantação do desenvolvimento de 
software para obter lançamentos mais rápidos, código de melhor 
qualidade e implantações menos arriscadas. A automação 
de tarefas no processo de liberação de software melhora a 
produtividade dos desenvolvedores e reduz significativamente 
as taxas de erro. Essas práticas otimizam as tarefas diárias dos 
desenvolvedores, permitindo que se dediquem à inovação que 
beneficia a empresa.
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Pipelines automatizados agilizam todo o processo de liberação de software. Toda revisão 
confirmada aciona um fluxo automatizado que compila, testa e implanta a atualização.

Automação: da compilação à produção

Controle de fonte
Confirma as alterações.

Compilação
Executa compilações 
e testes de unidade.

Preparação
Implanta e testa o ambiente.
Executa testes de integração, 
testes de carga e outros testes.

AUTOMATIZADO AUTOMATIZADA

APROVAR IMPL ANTAÇÃO

IMPL ANTAÇÃO AUTOMÁTICA

Produção
Implanta no ambiente 
de produção.

Integração contínua

Entrega contínua

Implantação contínua
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Melhores práticas de automação 

Desenvolvedores felizes, clientes felizes 

Com a implantação de processos automatizados de pipeline, os desenvolvedores contam com uma 

estrutura de trabalho para transformar rapidamente ideias inovadoras em realidade prática. Isso 

também promove uma cultura voltada ao desenvolvedor, liberando tempo para que as equipes de 

desenvolvimento se concentrem no que gostam de fazer: criar produtos incríveis. Evoluir seus processos 

de desenvolvimento com automação é uma das melhores maneiras de atrair e reter os desenvolvedores 

mais talentosos, além de criar e liberar rapidamente recursos que encantam seus clientes.

Benefícios do uso de pipelines automatizados  

aMantenha as equipes do DevOps pequenas 
(gostamos da ideia de que a equipe seja 
limitada ao número de pessoas que podem 
ser alimentadas com duas pizzas)

aPadronize as compilações nos sistemas

aaCrie testes de unidade com 100% de 
cobertura da base de código

aFaça com que os testes de unidade 
consistam em 70% da duração, do número 
e do escopo dos testes

aEstabeleça controles de segurança 
baseados em função

aIdentifique, rastreie e meça métricas padrão

aConfirme o código no tronco principal e 
não em ramificações de recursos de longa 
duração, ou tente fazer com que essas 
ramificações tenham curta duração 

aUse pipelines distintos para cada 
ramificação e equipe

aTrate a configuração da infraestrutura 
e da entrega como código

Melhore a produtividade 
dos desenvolvedores

Detecte e resolva erros mais 
rapidamente

Entregue atualizações 
mais rapidamente

Atraia e retenha os melhores 
talentos

A automação reduz o tempo que os 
desenvolvedores gastam em tarefas 
rotineiras e elimina os períodos 
de espera entre as etapas de 
desenvolvimento.

A equipe pode ser ágil, abordando 
problemas menores com maior 
frequência. Ela pode ser notificada 
antecipadamente sobre os 
problemas, antes que eles se tornem 
maiores. 

Com a entrega de alterações 
menores preparadas 
automaticamente para a produção, 
a equipe ficará mais ágil e gastará 
menos tempo em processos de teste 
demorados.

A redução do tempo gasto pelos 
desenvolvedores nas tarefas de que 
menos gostam, com o objetivo de 
que se concentrem na inovação, 
incentiva uma cultura que mantém 
a satisfação de desenvolvedores 
talentosos.
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Acesse nosso site para saber mais sobre 

como a Amazon cria e utiliza pipelines 

automatizados em nossos ambientes de 

desenvolvimento. 

Que tal ver como tudo isso funciona?
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