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Avisos 
Os clientes são responsáveis por fazer sua própria avaliação independente das informações 

neste documento. Este documento (a) é fornecido apenas para fins informativos, (b) 

representa as ofertas e práticas de produtos atuais da AWS, que estão sujeitas a alterações 

sem aviso prévio e (c) não cria nenhum compromisso ou garantia da AWS e suas afiliadas, 

fornecedores ou licenciadores. Os produtos ou serviços da AWS são fornecidos no “estado em 

que se encontram”, sem qualquer garantia, declaração ou condição de qualquer tipo, explícita 

ou implícita. As responsabilidades e obrigações da AWS com seus clientes são regidas por 

contratos da AWS. Este documento não modifica nem faz parte de contratos entre a AWS e 

seus clientes. 

© 2020 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 
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Resumo 
O foco deste artigo é o pilar de excelência operacional do AWS Well-Architected Framework. 

Ele fornece orientações para ajudar você a aplicar as melhores práticas em design, entrega e 

manutenção das cargas de trabalho da AWS. 

 

 

https://aws.amazon.com/well-architected
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Introdução 
O AWS Well-Architected Framework ajuda a entender os prós e os contras das decisões 

tomadas ao durante a criação de cargas de trabalho na AWS. Ao usar o Framework, você 

aprenderá as melhores práticas operacionais e de arquitetura para projetar e operar 

cargas de trabalho confiáveis, seguras, eficientes e econômicas na nuvem. Ele permite 

avaliar com consistência as operações e arquiteturas em relação às melhores práticas e 

identificar áreas de melhoria. Acreditamos que ter cargas de trabalho do Well-

Architected projetadas com as operações em mente aumenta significativamente a 

probabilidade de êxito nos negócios. 

A estrutura se baseia em cinco pilares: 

 Excelência operacional 

 Segurança 

 Confiabilidade 

 Eficiência de performance 

 Otimização de custo 

O foco deste documento é o pilar de excelência operacional e como aplicá-lo como a 

base de suas soluções do Well-Architected. É difícil alcançar a excelência operacional em 

ambientes em que as operações são percebidas como uma função isolada e distinta das 

linhas de equipes de negócios e desenvolvimento que elas apoiam. Ao adotar as práticas 

deste documento, você pode criar arquiteturas que forneçam informações sobre status, 

sejam habilitadas para eficácia e eficiência na operação e na resposta a eventos e 

continuem a melhorar e apoiar seus objetivos de negócios. 

Este documento é destinado a pessoas que ocupam cargos de tecnologia, como 

diretores de tecnologia (CTOs), arquitetos, desenvolvedores e membros da equipe de 

operações. Depois de ler este documento, você entenderá as melhores práticas e 

estratégias da AWS a serem usadas ao projetar arquiteturas de nuvem para excelência 

operacional. Este documento não fornece detalhes de implementação ou padrões de 

arquitetura. No entanto, ele inclui referências a recursos apropriados para essas 

informações. 

https://aws.amazon.com/well-architected
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Excelência operacional 
O pilar de excelência operacional inclui como sua organização apoia seus objetivos 

empresariais e sua capacidade de executar cargas de trabalho com eficácia, de obter insights 

sobre operações e de aprimorar continuamente processos e procedimentos de apoio para 

oferecer valor empresarial. 

Princípios do projeto 

Existem cinco princípios de design para a excelência operacional na nuvem: 

 Executar operações como código: na nuvem, você pode aplicar a todo o seu ambiente 

a mesma disciplina de engenharia usada para o código do aplicativo. É possível definir 

toda a sua carga de trabalho (aplicativos, infraestrutura etc.) como código e atualizá-la 

com código. Você fazer um script dos procedimentos de operações e automatizar sua 

execução por meio de acionamento deles em resposta a eventos. Ao executar 

operações como código, você limita o erro humano e permite respostas consistentes 

aos eventos. 

 Fazer alterações frequentes, pequenas e reversíveis: projete cargas de trabalho para 

permitir que os componentes sejam atualizados regularmente para aumentar o fluxo 

de alterações benéficas em sua carga de trabalho. Faça alterações em pequenos 

incrementos que possam ser revertidos se não auxiliarem na identificação e resolução 

de problemas apresentados em seu ambiente (sem afetar os clientes quando possível). 

 Refinar procedimentos de operações com frequência: à medida que você usar 

procedimentos de operações, procure oportunidades para melhorá-los. Ao evoluir sua 

carga de trabalho, aprimore procedimentos adequadamente. Organize dias de jogo 

periódicos (simulações) para analisar e validar se todos os procedimentos são eficazes 

e se as equipes estão familiarizadas com eles. 

 Antecipar falhas: execute exercícios pre mortem para identificar possíveis origens de 

falhas, para que elas possam ser removidas ou mitigadas. Testar cenários de falha e 

validar sua compreensão do impacto deles. Teste seus procedimentos de resposta para 

garantir que sejam eficazes e que as equipes estejam familiarizadas com a execução 

deles. Organize dias de jogo periódicos para testar cargas de trabalho e respostas da 

equipe a eventos simulados. 

 Aprender com todas as falhas operacionais: promova melhorias por meio de lições 

aprendidas com todos os eventos e falhas operacionais. Compartilhe o que foi 

aprendido com as equipes e a organização inteira. 



Archived

Amazon Web Services Pilar de excelência operacional 

 2 

Definição 

A excelência operacional na nuvem é composta por quatro áreas: 

 Organização 

 Preparar 

 Operar 

 Evoluir 

A liderança da sua organização define objetivos empresariais. Sua organização deve 

compreender requisitos e prioridades e usá-los para organizar e conduzir trabalhos para 

apoiar a obtenção de resultados empresariais. Sua carga de trabalho deve emitir as 

informações necessárias para apoiá-la. A implementação de serviços para permitir a 

integração, a implantação e a entrega de sua carga de trabalho permitirá um fluxo maior de 

alterações benéficas na produção por meio da automação de processos repetitivos. 

Pode haver riscos inerentes à operação da carga de trabalho. Você deve compreender esses 

riscos e tomar uma decisão embasada para entrar na produção. Suas equipes devem ser 

capazes de dar suporte à sua carga de trabalho. As métricas operacionais e de negócios 

derivadas dos resultados de negócios desejados permitirão que você compreenda a 

integridade da carga de trabalho e as atividades de operações e responda a incidentes. Suas 

prioridades mudarão à medida que suas necessidades de negócios e o ambiente de negócios 

mudarem. Use isso como um ciclo de comentários para promover continuamente melhorias 

para a sua organização e a operação da sua carga de trabalho. 

Organização 
Você precisa entender as prioridades da sua organização, a estrutura organizacional e como 

ela oferece suporte aos membros da equipe, para que eles possam apoiar os resultados da sua 

empresa. 

Para habilitar a excelência operacional, você deve compreender o seguinte: 

 Prioridades da organização 

 Modelo operacional 

 Cultura organizacional 

Prioridades da organização 

Suas equipes precisam ter um entendimento compartilhado de toda a sua carga de trabalho, 

seu papel e objetivos de negócios compartilhados, a fim de definir as prioridades que 
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permitirão o êxito dos negócios. Prioridades bem definidas maximizarão os benefícios dos 

seus esforços. Analise suas prioridades regularmente para que elas possam ser atualizadas 

conforme as necessidades mudam. 

Avalie as necessidades de clientes externos: envolva as principais partes interessadas, 

incluindo equipes corporativas, de desenvolvimento e operacionais, a fim de determinar onde 

concentrar os esforços operacionais nas necessidades de clientes externos. 

Avalie as necessidades de clientes internos: envolva as principais partes interessadas, 

incluindo equipes corporativas, de desenvolvimento e operacionais, a fim de determinar onde 

concentrar os esforços operacionais nas necessidades de clientes internos. 

A avaliação das necessidades do cliente garantirá que você tenha um entendimento completo 

do suporte necessário para obter resultados nos negócios. 

Use suas prioridades estabelecidas para concentrar seus esforços de melhoria onde eles terão 

maior impacto (por exemplo, desenvolvendo habilidades de equipe, melhorando a 

performance da carga de trabalho, reduzindo custos, automatizando runbooks ou 

aprimorando o monitoramento). Atualize suas prioridades conforme as necessidades mudam. 

Avalie os requisitos de governança: certifique-se de que você esteja ciente das diretrizes ou 

obrigações definidas pela sua organização que possam exigir ou enfatizar um foco específico. 

Avalie fatores internos, como política, padrões e requisitos da organização. Confirme se você 

tem os mecanismos para identificar alterações na governança. Se nenhum requisito de 

governança for identificado, certifique-se de ter aplicado a auditoria devida a esta 

determinação. 

Avalie requisitos de conformidade externos: certifique-se de que você esteja ciente das 

diretrizes ou obrigações que possam exigir ou enfatizar um foco específico. Avalie fatores 

externos, como requisitos de conformidade normativa e padrões do setor. Confirme se você 

tem os mecanismos para identificar alterações nos requisitos de conformidade. Se nenhum 

requisito de conformidade for identificado, certifique-se de ter aplicado a auditoria devida 

para esta determinação. 

Se houver requisitos externos de regulamentação ou conformidade aplicáveis à sua 

organização, use os recursos fornecidos pela Conformidade com a nuvem AWS para ajudar a 

instruir suas equipes de modo que elas possam determinar o impacto em suas prioridades. 

Avalie o cenário de ameaças: avalie as ameaças à empresa (por exemplo, concorrência, risco 

e passivos empresariais, riscos operacionais e ameaças à segurança da informação) e 

mantenha as informações atuais em um registro de risco. Inclua o impacto dos riscos ao 

determinar onde concentrar os esforços. 

O Well-Architected Framework enfatiza o aprendizado, a medição e a melhoria. Ele fornece 

uma abordagem consistente para você avaliar arquiteturas e implementar projetos que 

aumentarão de escala ao longo do tempo. A AWS fornece o AWS Well-Architected Tool para 

https://aws.amazon.com/compliance/
https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/
https://aws.amazon.com/well-architected-tool/
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ajudar você a analisar sua abordagem antes do desenvolvimento, o estado das cargas de 

trabalho antes da produção e o estado das cargas de trabalho na produção. Você pode 

compará-las com as melhores práticas de arquitetura da AWS mais recentes, monitorar o 

status geral de suas cargas de trabalho e obter insights sobre possíveis riscos. 

Os clientes do Enterprise Support são elegíveis para um Well-Architected Review orientado de 

suas cargas de trabalho de missão crítica para medir suas arquiteturas com as melhores 

práticas da AWS. 

Eles também são elegíveis para uma avaliação de operações, projetada para ajudá-los a 

identificar lacunas em sua abordagem de operação na nuvem. 

O envolvimento entre equipes dessas avaliações ajuda a estabelecer um entendimento 

comum de suas cargas de trabalho e como as funções das equipes contribuem para o êxito. As 

necessidades identificadas pela avaliação podem ajudar a moldar suas prioridades. 

O AWS Trusted Advisor é uma ferramenta que fornece acesso a um conjunto principal de 

verificações que recomendam otimizações que podem ajudar a moldar suas prioridades. Os 

clientes Business e Enterprise Support recebem acesso a verificações adicionais com foco em 

segurança, confiabilidade, performance e otimização de custos que podem ajudar a moldar as 

prioridades deles. 

Avalie compensações: avalie o impacto das compensações entre interesses concorrentes ou 

abordagens alternativas para ajudar a tomar decisões embasadas ao determinar onde 

concentrar os esforços operacionais ou escolher um plano de ação. Por exemplo, a aceleração 

da velocidade de entrada no mercado de novos recursos pode ser enfatizada em relação à 

otimização de custos, ou você pode escolher um banco de dados relacional para dados não 

relacionais para simplificar o esforço de migração de um sistema, em vez de migrar para um 

banco de dados otimizado para seu tipo de dados e atualizar seu aplicativo. 

A AWS pode ajudar a instruir suas equipes sobre a AWS e os serviços oferecidos por ela para 

aumentar o entendimento do impacto das opções na carga de trabalho. Você deve usar os 

recursos fornecidos pelo AWS Support (AWS Knowledge Center, AWS Discussion Forms e AWS 

Support Center) e pelo AWS Documentation para instruir suas equipes. Entre em contato com 

o AWS Support por meio do AWS Support Center para tirar dúvidas sobre a AWS. 

A AWS também compartilha melhores práticas e padrões que aprendemos durante a 

operação da AWS na Amazon Builders' Library. Uma variedade de outras informações úteis 

está disponível no blog da AWS e no podcast oficial da AWS. 

Gerencie benefícios e riscos: gerencie benefícios e riscos para tomar decisões embasadas 

enquanto determina onde concentrar os esforços. Pode ser benéfico, por exemplo, implantar 

uma carga de trabalho com problemas não resolvidos a fim de disponibilizar recursos novos e 

significativos aos clientes. Talvez seja possível mitigar os riscos associados ou talvez seja 

https://aws.amazon.com/premiumsupport/programs/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/programs/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/technology/trusted-advisor/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/plans/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/programs/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/
https://forums.aws.amazon.com/index.jspa
https://console.aws.amazon.com/support/home/
https://console.aws.amazon.com/support/home/
https://docs.aws.amazon.com/
file://WorkDocs/crlsonb-amazon/My%20Documents/WA/0%20OEv2/best%20practices%20and%20patterns
https://aws.amazon.com/blogs/
https://aws.amazon.com/podcasts/aws-podcast/
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inaceitável permitir que um risco permaneça; nesse caso você tomará as devidas medidas para 

resolver o risco. 

Em determinado momento, talvez você deseje destacar um pequeno subconjunto de 

prioridades. Use uma abordagem equilibrada de longo prazo para garantir o desenvolvimento 

dos recursos necessários e o gerenciamento de riscos. Reveja as prioridades regularmente e 

atualize-as conforme as necessidades mudam. 

Recursos 

Consulte os recursos a seguir para saber mais sobre as melhores práticas da AWS para 

prioridades operacionais. 

Documentação 

 AWS Trusted Advisor 

 Conformidade da AWS 

 AWS Well-Architected Framework 

 AWS Business Support 

 AWS Enterprise Support 

 AWS Enterprise Support Entitlements 

 AWS Support Cloud Operations Reviews 

 AWS Cloud Adoption Framework 

Modelo operacional 

Suas equipes devem compreender o papel delas na obtenção de resultados empresariais. As 

equipes precisam entender o papel delas no êxito de outras equipes e o papel das outras 

equipes no êxito delas e ter objetivos compartilhados. Entender a responsabilidade, a 

propriedade, como as decisões são tomadas e quem tem autoridade para tomar decisões 

ajudará a concentrar os esforços e maximizar os benefícios das suas equipes. 

As necessidades de uma equipe são modeladas pelo setor, pela organização, pela formação 

da equipe e pelas características da carga de trabalho. Não é sensato esperar que um modelo 

operacional único seja capaz de dar suporte a todas as equipes e suas respectivas cargas de 

trabalho. 

O número de modelos operacionais presentes em uma organização provavelmente 

aumentará com o número de equipes de desenvolvimento. Pode ser necessário usar uma 

combinação de modelos operacionais. 

https://aws.amazon.com/premiumsupport/trustedadvisor/
https://aws.amazon.com/compliance/
https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/business-support/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/enterprise-support/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-enterprise-support-update-training-credits-operations-review-well-architected/
https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2016/04/aws-support-introduces-operations-reviews-recommendations-and-reporting-available-through-enterprise-support-plan/
https://aws.amazon.com/professional-services/CAF/
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A adoção de padrões e o consumo de serviços podem simplificar as operações e limitar a 

carga de suporte em seu modelo operacional. O benefício dos esforços de desenvolvimento 

em padrões compartilhados é ampliado pelo número de equipes que adotaram o padrão e 

que adotarão novos recursos. 

É essencial que existam mecanismos para solicitar adições, alterações e exceções aos padrões 

de suporte às atividades das equipes. Sem essa opção, os padrões se tornam uma restrição à 

inovação. As solicitações devem ser aprovadas quando viáveis e determinadas como 

apropriadas após uma avaliação dos benefícios e riscos. 

Um conjunto bem definido de responsabilidades reduz a frequência de esforços conflitantes e 

redundantes. Os resultados empresariais são mais fáceis de alcançar quando há um bom 

alinhamento e relacionamentos entre as equipes de negócios, desenvolvimento e operações. 

Representações do modelo operacional 2 por 2 

Essas representações do modelo operacional 2 por 2 são ilustrações para ajudar a 

compreender as relações entre as equipes em seu ambiente. Esses diagramas se concentram 

em quem faz o quê e nos relacionamentos entre as equipes, mas também discutiremos a 

governança e tomada de decisões no contexto desses exemplos. 

Nossas equipes podem ter responsabilidades em várias partes de diversos modelos, 

dependendo das cargas de trabalho que apoiam. Talvez você queira separar áreas de 

disciplina mais especializadas do que as de alto nível descritas. Há infinitas possibilidades de 

variação nesses modelos com base na forma como você separa ou agrega atividades ou 

sobrepõe equipes e fornece detalhes mais específicos. 

Talvez você identifique que tem recursos sobrepostos ou não reconhecidos em equipes que 

podem fornecer vantagem adicional ou levar a eficiências. Você também pode identificar 

necessidades não atendidas na sua organização e que você pretende atender no futuro. 

Ao avaliar a mudança organizacional, examine as diferenças entre modelos, onde suas 

equipes individuais residem nos modelos (agora e depois da mudança), como o 

relacionamento e as responsabilidades das equipes mudarão e se os benefícios compensam o 

impacto na sua organização. 

Você pode ter êxito ao usar cada um dos quatro modelos operacionais a seguir. Alguns 

modelos são mais apropriados para casos de uso específicos ou em pontos específicos do seu 

desenvolvimento. Alguns desses modelos podem fornecer vantagens em relação aos modelos 

atualmente usados em seu ambiente. 

 Modelo operacional totalmente separado 

 Engenharia e operações de aplicativos separados (AEO) e engenharia e operações de 

infraestrutura (IEO) com governança centralizada 
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 AEO e IEO separados com governança centralizada e um provedor de serviços 

 AEO e IEO separados com governança descentralizada 

Modelo operacional totalmente separado 

No diagrama a seguir, no eixo vertical, há “Aplicativos” e “Infraestrutura”. “Aplicativos” refere-

se à carga de trabalho que atende a um resultado comercial e pode ser software 

personalizado desenvolvido ou adquirido. “Infraestrutura” refere-se à infraestrutura física e 

virtual e a outros softwares compatíveis com essa carga de trabalho. 

No eixo horizontal, temos “Engenharia” e “Operações”. “Engenharia” refere-se ao 

desenvolvimento, criação e teste de aplicativos e infraestrutura. “Operações” abrange a 

implantação, atualização e suporte contínuo de aplicativos e infraestrutura. 

 

 

Em muitas organizações, esse modelo “totalmente separado” está presente. As atividades em 

cada quadrante são realizadas por uma equipe separada. O trabalho é transmitido entre 

equipes por meio de mecanismos como solicitações de trabalho, filas de trabalho, tíquetes ou 

um sistema de gerenciamento de serviços de TI (ITSM). 

A transição de tarefas para ou entre equipes aumenta a complexidade e cria gargalos e 

atrasos. As solicitações podem ser atrasadas até que sejam uma prioridade. Os defeitos 

identificados com atraso podem exigir retrabalho significativo e talvez precisem passar 

novamente pelas mesmas equipes e suas funções. Se houver incidentes que exijam ação das 

equipes de engenharia, as respostas delas serão atrasadas pela atividade de entrega. 

Há um risco maior de desalinhamento quando as equipes de negócios, desenvolvimento e 

operações são organizadas em torno das atividades ou funções executadas. Isso pode levar as 

equipes a se concentrarem em responsabilidades específicas, em vez de buscarem alcançar 
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resultados empresariais. As equipes podem ter especialização limitada e podem estar isoladas 

em nível físico ou lógico, o que dificulta a comunicação e a colaboração. 

AEO e IEO separados com governança centralizada 

Esse modelo de “AEO e IEO separados” segue uma metodologia “você cria e executa”. 

Seus engenheiros e desenvolvedores de aplicativos executam a engenharia e a operação de 

cargas de trabalho. Da mesma forma, seus engenheiros de infraestrutura executam a 

engenharia e a operação das plataformas usadas para dar suporte às equipes de aplicativos. 

 

 

Neste exemplo, vamos tratar a governança como centralizada. Os padrões são distribuídos, 

fornecidos ou compartilhados com as equipes de aplicativos. 

Você deve usar ferramentas ou serviços que permitam controlar centralmente seus ambientes 

em todas as contas, como o AWS Organizations. Serviços como o AWS Control Tower 

expandem esse recurso de gerenciamento, permitindo que você defina esquemas 

(compatíveis com modelos operacionais) para a configuração de contas, aplique governança 

contínua usando o AWS Organizations e automatize o provisionamento de novas contas. 

“Você cria ao executar” não significa que a equipe do aplicativo é responsável pela pilha 

completa, pela cadeia de ferramentas e pela plataforma. 

A equipe de engenharia de plataforma fornece um conjunto padronizado de serviços (por 

exemplo, ferramentas de desenvolvimento, ferramentas de monitoramento, ferramentas de 

backup e recuperação e rede) para a equipe de aplicativos. A equipe de plataforma também 

pode fornecer à equipe de aplicativos acesso a serviços de provedor de nuvem aprovados, 

configurações específicas ou ambos. 

https://aws.amazon.com/organizations/
https://aws.amazon.com/controltower/features/
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Mecanismos que fornecem um recurso de autoatendimento para a implantação de serviços e 

configurações aprovados, como o AWS Service Catalog, podem ajudar a reduzir os atrasos 

associados ao atendimento de solicitações e, ao mesmo tempo, reforçar a governança. 

A equipe de plataforma proporciona visibilidade completa da pilha para que as equipes de 

aplicativos possam diferenciar problemas em seus componentes de aplicativos e os serviços e 

componentes de infraestrutura que seus aplicativos consomem. A equipe de plataforma 

também pode fornecer assistência para configurar esses serviços e orientações sobre como 

melhorar as operações das equipes de aplicativos. 

Como discutido anteriormente, é essencial que existam mecanismos para que a equipe de 

aplicativos solicite adições, alterações e exceções aos padrões de apoio às atividades das 

equipes e à inovação dos aplicativos delas. 

O modelo AEO e IEO separados proporciona bons ciclos de comentários para as equipes de 

aplicativos. As operações diárias de uma carga de trabalho aumentam o contato com os 

clientes por interação direta ou indireta por meio de solicitações de suporte e recursos. Essa 

visibilidade aumentada permite que as equipes de aplicativos abordem problemas mais 

rapidamente. O envolvimento mais profundo e o relacionamento mais próximo fornecem 

informações sobre as necessidades dos clientes e permitem uma inovação mais rápida. 

Tudo isso também é verdadeiro para a equipe de plataforma que dá suporte às equipes de 

aplicativos. 

Os padrões adotados podem ser pré-aprovados para uso, reduzindo a quantidade de análise 

necessária para entrar em produção. O consumo de padrões compatíveis e testados 

fornecidos pela equipe da plataforma pode reduzir a frequência de problemas com esses 

serviços. A adoção de padrões permite que as equipes de aplicativos se concentrem em 

diferenciar suas cargas de trabalho. 

AEO e IEO separados com governança centralizada e um provedor de 

serviços 

Esse modelo de “AEO e IEO separados” segue uma metodologia “você cria e executa”. 

Seus engenheiros e desenvolvedores de aplicativos executam a engenharia e a operação de 

cargas de trabalho. 

Sua organização pode não ter as habilidades ou os membros da equipe necessários para dar 

suporte a uma equipe dedicada de engenharia e operações de plataforma ou talvez você não 

deseje investir tempo e esforço para isso. 

Como alternativa, você pode ter uma equipe de plataforma focada na criação de recursos que 

diferenciem sua empresa, mas deseja transferir para um terceirizado as operações diárias que 

não geram diferenciação. 

https://aws.amazon.com/servicecatalog/
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Os provedores de serviços gerenciados, como o AWS Managed Services, o AWS Managed 

Services Partners ou provedores de serviços gerenciados na rede de parceiros da AWS, 

fornecem especialização na implementação de ambientes de nuvem e dão suporte aos seus 

requisitos de segurança e conformidade e objetivos empresariais. 

 

Para essa variação, vamos tratar a governança como centralizada e gerenciada pela equipe de 

plataforma, com a criação de contas e políticas gerenciadas com o AWS Organizations e o 

AWS Control Tower. 

Esse modelo exige que você modifique seus mecanismos para trabalhar com os mecanismos 

do seu provedor de serviços. Ele não aborda os gargalos e atrasos criados pela transição de 

tarefas entre equipes, incluindo seu provedor de serviços, ou o possível retrabalho 

relacionado à identificação tardia de defeitos. 

Você obtém a vantagem dos padrões, das melhores práticas, dos processos e da experiência 

dos seus provedores. Também obtém os benefícios do desenvolvimento contínuo das ofertas 

de serviços deles. 

A adição de serviços gerenciados ao seu modelo operacional pode economizar tempo e 

recursos, além de permitir que você mantenha as equipes internas reduzidas e focadas em 

resultados estratégicos que diferenciarão seus negócios, em vez de desenvolver novas 

habilidades e recursos. 

AEO e IEO separados com governança descentralizada 

Esse modelo de “AEO e IEO separados” segue uma metodologia “você cria e executa”. 

Seus engenheiros e desenvolvedores de aplicativos executam a engenharia e a operação de 

cargas de trabalho. Da mesma forma, os engenheiros de infraestrutura executam a 

engenharia e a operação das plataformas usadas para dar suporte às equipes de aplicativos. 

https://aws.amazon.com/managed-services/
https://aws.amazon.com/managed-services/partners/
https://aws.amazon.com/managed-services/partners/
https://aws.amazon.com/partners/find/results/?keyword=Managed+Service+Provider
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Neste exemplo, vamos tratar a governança como descentralizada. 

Os padrões ainda são distribuídos, fornecidos ou compartilhados com equipes de aplicativos 

pela equipe de plataforma, mas as equipes de aplicativos podem projetar e operar novos 

recursos de plataforma para apoiar a carga de trabalho. 

Nesse modelo, há menos restrições para a equipe de aplicativos, mas isso vem com um 

aumento significativo nas responsabilidades. É preciso ter habilidades adicionais (e 

possivelmente mais membros da equipe) para dar suporte aos recursos adicionais da 

plataforma. O risco de retrabalho significativo aumentará se os conjuntos de habilidades não 

forem adequados e os defeitos não forem reconhecidos com antecedência. 

Você deve aplicar políticas que não são especificamente delegadas às equipes de aplicativos. 

Use ferramentas ou serviços que permitam controlar centralmente seus ambientes em várias 

contas, como o AWS Organizations. Serviços como o AWS Control Tower expandem esse 

recurso de gerenciamento, permitindo que você defina esquemas (compatíveis com modelos 

operacionais) para a configuração de contas, aplique governança contínua usando o AWS 

Organizations e automatize o provisionamento de novas contas. 

É benéfico ter mecanismos para que a equipe de aplicativos solicite adições e alterações em 

padrões. Eles podem colaborar com novos padrões que ofereçam benefícios a outras equipes 

de aplicativos. As equipes de plataforma podem decidir que fornecer suporte direto para 

esses recursos adicionais é um suporte eficaz para resultados empresariais. 

Esse modelo reduz as restrições de inovação com requisitos significativos de habilidades e 

membros da equipe. Ele aborda muitos dos gargalos e atrasos criados pela transição de 

tarefas entre equipes e, ao mesmo tempo, promove o desenvolvimento de relações eficazes 

entre equipes e clientes. 

https://aws.amazon.com/organizations/
https://aws.amazon.com/controltower/features/
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Relacionamentos e propriedade 

Seu modelo operacional define os relacionamentos entre equipes e dá suporte à propriedade 

e à responsabilidade identificáveis. 

Recursos com identificação de proprietários: entenda quem tem a propriedade de cada 

componente de aplicativo, carga de trabalho, plataforma e infraestrutura, qual valor 

empresarial é fornecido por esse componente e por que essa propriedade existe. Entender o 

valor empresarial desses componentes individuais e como eles dão suporte aos resultados 

comerciais informa os processos e procedimentos aplicados a eles. 

Processos e procedimentos com identificação de proprietários: entenda quem tem a 

propriedade da definição de processos e procedimentos individuais, por que esses processos e 

procedimentos específicos são usados e por que essa propriedade existe. Entender os motivos 

pelos quais processos e procedimentos específicos são usados permite identificar 

oportunidades de melhoria. 

Atividades de operações com identificação de proprietários responsáveis por sua 

respectiva performance: entenda quem tem a responsabilidade de realizar atividades 

específicas em cargas de trabalho definidas e por que essa responsabilidade existe. Entender 

a responsabilidade pela performance das atividades de operações informa quem executará a 

ação, validará o resultado e fornecerá comentários ao proprietário da atividade. 

Os membros da equipe sabem o que é da responsabilidade deles: entender sua função 

esclarece a priorização de suas tarefas. Isso permite que os membros da equipe reconheçam 

as necessidades e respondam adequadamente. 

Existem mecanismos para identificar responsabilidade e propriedade: quando nenhum 

indivíduo ou equipe é identificado, há caminhos de escalonamento definidos para alguém 

com autoridade para atribuir propriedade ou plano para o que precisa ser abordado. 

Existem mecanismos para solicitar adições, alterações e exceções: você pode fazer 

solicitações aos proprietários de processos, procedimentos e recursos. Tomar decisões 

embasadas para aprovar solicitações quando elas forem viáveis e foram consideradas 

apropriadas após uma avaliação de benefícios e riscos. 

As responsabilidades entre as equipes são predefinidas ou negociadas: há acordos 

definidos ou negociados entre as equipes que descrevem como elas trabalham e oferecem 

suporte entre si (por exemplo, tempos de resposta, objetivos de nível de serviço ou acordos 

de nível de serviço). Ao entender o impacto do trabalho das equipes nos resultados de 

negócios e os resultados de outras equipes e organizações, você sabe a priorização de tarefas 

e permite que elas respondam adequadamente. 

Quando a responsabilidade e a propriedade não foram definidas ou não são conhecidas, você 

corre o risco de não abordar as atividades necessárias em tempo hábil e de despender 

esforços redundantes e possivelmente conflitantes para atender a essas necessidades. 
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Recursos 

Consulte os recursos a seguir para saber mais sobre as melhores práticas da AWS no 

design de operações. 

Vídeos 

 AWS re:Invent 2019: [REPEAT 1] How to ensure configuration compliance (MGT303-R1)

 AWS re:Invent 2019: Automate everything: Options and best practices (MGT304)

Documentação 

 AWS Managed Services

 Recursos do AWS Organizations

 AWS Control Tower Features

Cultura organizacional 

Forneça suporte aos membros da equipe para que eles possam ser mais eficazes na tomada 

de ações e no suporte aos resultados empresariais. 

Patrocínio executivo: a liderança sênior define claramente as expectativas para a organização 

e avalia o êxito. A liderança sênior é patrocinadora, defensora e motivadora da adoção das 

melhores práticas e da evolução da organização. 

Os membros da equipe são capacitados a tomar as medidas necessárias quando os 

resultados estão em risco: o proprietário da carga de trabalho definiu orientação e escopo, 

permitindo que os membros da equipe respondam quando os resultados estão em risco. 

Mecanismos de escalonamento são usados para obter orientação quando os eventos estão 

fora do escopo definido. 

Incentivamos o escalonamento: os membros da equipe têm mecanismos e são incentivados 

a escalar as preocupações para os tomadores de decisão e as partes interessadas se acharem 

que os resultados estão em risco. O escalonamento deve ser realizado de forma antecipada e 

frequente para que os riscos possam ser identificados e impedidos de causar incidentes. 

As comunicações são oportunas, claras e acionáveis: mecanismos existem e são usados para 

fornecer avisos oportunos aos membros da equipe acerca de riscos conhecidos e eventos 

planejados. Contexto, detalhes e tempo necessários (quando possível) são fornecidos para 

ajudar a determinar se há necessidade de uma ação e qual ação é necessária e a tomar as 

medidas necessárias em tempo hábil. Por exemplo, a notificação de vulnerabilidades de 

https://www.youtube.com/watch?v=u8u9DXwNoIs&t=
https://www.youtube.com/watch?v=bGBVPIpQMYk&feature=youtu.be
https://aws.amazon.com/managed-services/
https://s3.amazonaws.com/ams.contract.docs/AWS+Managed+Services+Service+Description.pdf
https://aws.amazon.com/organizations/features/
https://aws.amazon.com/controltower/features/
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software para que a aplicação de patches possa ser expressa ou o aviso de promoções de 

vendas planejadas para que um congelamento de alterações possa ser implementado para 

evitar o risco de interrupção do serviço. 

Os eventos planejados podem ser registrados em um calendário de alterações ou 

programação de manutenção para que os membros da equipe possam identificar quais 

atividades estão pendentes. 

Na AWS, o calendário de alterações do AWS Systems Manager pode ser usado para registrar 

esses detalhes. Ele oferece suporte a verificações programáticas do status do calendário para 

determinar se o calendário está aberto ou fechado para atividades em determinado 

momento. As atividades de operações podem ser planejadas em torno de janelas de tempo 

“aprovadas” específicas que são reservadas para atividades potencialmente disruptivas. As 

janelas de manutenção do AWS Systems Manager permitem programar atividades em 

instâncias e outros recursos compatíveis para automatizar as atividades e tornar essas 

atividades detectáveis. 

Há incentivo à experimentação: a experimentação acelera o aprendizado e mantém os 

membros da equipe interessados e envolvidos. Um resultado indesejado é um experimento 

com êxito que identificou um caminho que não levará ao êxito. Os membros da equipe não 

são punidos por experimentos com êxito com resultados indesejados. A experimentação é 

necessária para que a inovação ocorra e transforme ideias em resultados. 

Os membros da equipe são habilitados e incentivados a manter e ampliar seus conjuntos 

de habilidades: as equipes devem aumentar seus conjuntos de habilidades para adotar novas 

tecnologias e apoiar mudanças na demanda e nas responsabilidades de suporte às suas cargas 

de trabalho. O crescimento de habilidades em novas tecnologias costuma ser uma fonte de 

satisfação dos membros da equipe e apoia a inovação. Ofereça suporte à busca por melhoria 

dos membros da equipe à manutenção de certificações do setor que validem e reconheçam as 

habilidades crescentes deles. Treine profissionais em diferentes funções juntos para promover 

a transferência de conhecimento e reduzir o risco de impacto significativo quando você perde 

membros da equipe qualificados e experientes com conhecimento institucional. Reserve 

tempo estruturado para o aprendizado. 

A AWS fornece recursos, incluindo o Centro de recursos de conceitos básicos da AWS, blogs 

da AWS, AWS Online Tech Talks, eventos e webinars da AWS e laboratórios do AWS Well-

Architected, que fornecem orientação, exemplos e demonstrações detalhadas para instruir 

suas equipes. 

A AWS também compartilha melhores práticas e padrões que aprendemos durante a 

operação da AWS na Amazon Builders' Library e uma grande variedade de outros materiais 

educacionais úteis por meio do blog da AWS e do podcast oficial da AWS. 

Aproveite os recursos educacionais fornecidos pela AWS, como os laboratórios do Well-

Architected, o AWS Support (Centro de conhecimento da AWS, os formulários de discussão da 

https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-change-calendar.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-maintenance.html
https://docs.aws.amazon.com/ARG/latest/userguide/supported-resources.html#supported-resources-console
https://aws.amazon.com/getting-started/
https://aws.amazon.com/blogs/
https://aws.amazon.com/blogs/
https://aws.amazon.com/getting-started/
https://aws.amazon.com/events/
https://wellarchitectedlabs.com/
https://wellarchitectedlabs.com/
file://WorkDocs/crlsonb-amazon/My%20Documents/WA/0%20OEv2/best%20practices%20and%20patterns
https://aws.amazon.com/blogs/
https://aws.amazon.com/podcasts/aws-podcast/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/programs/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/
https://forums.aws.amazon.com/index.jspa
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AWS e o AWS Support Center) e a documentação da AWS para instruir suas equipes. Entre em 

contato com o AWS Support por meio do AWS Support Center para tirar dúvidas sobre a 

AWS. 

O AWS Training and Certification oferece treinamento gratuito por meio de cursos digitais 

autoguiados sobre os fundamentos da AWS. Você também pode se inscrever para um 

treinamento presencial com instrutor para apoiar ainda mais o desenvolvimento das 

habilidades de suas equipes com a AWS. 

Forneça recursos adequados às equipes: mantenha a capacidade dos membros da equipe e 

forneça ferramentas e recursos para dar suporte às suas necessidades de carga de trabalho. A 

sobrecarga de membros da equipe aumenta o risco de incidentes resultantes de erros 

humanos. Os investimentos em ferramentas e recursos (por exemplo, fornecendo automação 

para atividades executadas com frequência) podem escalar a eficácia da equipe, permitindo 

que ela apoie atividades adicionais. 

Busca e incentivo a diversas opiniões em e entre equipes: aproveite a diversidade 

organizacional para buscar várias perspectivas diferentes. Use essa abordagem para aumentar 

a inovação, desafiar suas suposições e reduzir o risco de viés de confirmação. Aumente a 

inclusão, a diversidade e a acessibilidade em suas equipes para obter perspectivas benéficas. 

A cultura organizacional tem impacto direto na satisfação com o trabalho e na retenção dos 

membros da equipe. Incentive o envolvimento e as habilidades dos membros da equipe para 

promover o êxito da sua empresa. 

Recursos 

Consulte os recursos a seguir para saber mais sobre as melhores práticas da AWS no 

design de operações. 

Vídeos 

 AWS re:Invent 2019: [REPEAT 1] How to ensure configuration compliance (MGT303-R1) 

 AWS re:Invent 2019: Automate everything: Options and best practices (MGT304) 

Documentação 

 AWS Managed Services 

 AWS Managed Services Service Description 

 Recursos do AWS Organizations 

 AWS Control Tower Features 

  

https://forums.aws.amazon.com/index.jspa
https://console.aws.amazon.com/support/home/
https://docs.aws.amazon.com/
https://aws.amazon.com/training/
https://www.youtube.com/watch?v=u8u9DXwNoIs&t=
https://www.youtube.com/watch?v=bGBVPIpQMYk&feature=youtu.be
https://aws.amazon.com/managed-services/
https://s3.amazonaws.com/ams.contract.docs/AWS+Managed+Services+Service+Description.pdf
https://aws.amazon.com/organizations/features/
https://aws.amazon.com/controltower/features/
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Preparar 
Para se preparar para a excelência operacional, você precisa entender suas cargas de trabalho 

e os comportamentos esperados. Você poderá projetá-las para obter insights sobre status 

delas e criar os procedimentos para apoiá-las. 

Para se preparar para a excelência operacional, é necessário considerar o seguinte: 

 Projetar a telemetria 

 Melhorar o fluxo 

 Mitigar os riscos de implantação 

 Compreender a prontidão operacional 

Projetar a telemetria 

Projete sua carga de trabalho para que as informações necessárias sejam fornecidas a fim de 

que você entenda seu estado interno (tais como métricas, logs, eventos e rastreamento) em 

todos os componentes, em apoio à capacidade de observação e à investigação de problemas. 

Itere para desenvolver a telemetria necessária para monitorar a integridade da carga de 

trabalho, identificar quando os resultados estão em risco e permitir respostas eficazes. 

Na AWS, você pode emitir e coletar logs, métricas e eventos de seus aplicativos e 

componentes de cargas de trabalho para entender o estado e a integridade internos. Você 

pode integrar o rastreamento distribuído para monitorar as solicitações à medida que elas 

percorrem sua carga de trabalho. Use esses dados para entender como o aplicativo e os 

componentes subjacentes interagem e analisar problemas e performance. 

Ao instrumentar sua carga de trabalho, colete um amplo conjunto de informações para 

permitir a percepção situacional (por exemplo, alterações de estado, atividade do usuário, 

acesso a privilégios, contadores de utilização), sabendo que é possível usar filtros para 

selecionar as informações mais úteis ao longo do tempo. 

Implemente a telemetria de aplicativo: use o código do aplicativo para emitir informações 

sobre seu estado interno, status e a obtenção de resultados nos negócios. Por exemplo, 

tamanho da fila, mensagens de erro e tempos de resposta. Use essas informações para 

determinar quando uma resposta é necessária. 

Você deve instalar e configurar o agente unificado do Amazon CloudWatch Logs para enviar 

logs de aplicativos no nível do sistema e métricas avançadas de suas instâncias do EC2 e 

servidores físicos para o Amazon CloudWatch. 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/UseCloudWatchUnifiedAgent.html
https://www.amazonaws.cn/en/cloudwatch/
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Gere e publique métricas personalizadas usando a CLI da AWS ou a API do CloudWatch. 

Publique métricas de negócios e técnicas úteis para entender melhor o comportamento de 

seus clientes. 

Você pode enviar logs diretamente do seu aplicativo para o CloudWatch usando a API do 

CloudWatch Logs ou enviar eventos usando o AWS SDK e o Amazon EventBridge. Insira 

instruções de registro em log no código AWS Lambda para armazená-las automaticamente no 

CloudWatch Logs. 

Implemente e configure a telemetria da carga de trabalho: projetar e configurar sua carga 

de trabalho para emitir informações sobre o estado interno e o status atual. Por exemplo, 

volume de chamadas da API, códigos de status HTTP e eventos de escalabilidade. Use essas 

informações para determinar melhor quando uma resposta é necessária. 

Use um serviço como o Amazon CloudWatch para agregar logs e métricas de componentes de 

carga de trabalho (por exemplo, logs de API do AWS CloudTrail, métricas do AWS Lambda, 

Amazon VPC Flow Logs e outros serviços). 

Implemente telemetria de atividade do usuário: use o código do aplicativo para emitir 

informações sobre a atividade do usuário (tais como fluxos de cliques ou transações iniciadas, 

abandonadas e concluídas). Use essas informações para entender como o aplicativo é usado e 

os padrões de uso e determinar quando uma resposta é necessária. 

Implemente a telemetria de dependência: projete e configure sua carga de trabalho para 

emitir informações sobre o status (por exemplo, acessibilidade ou tempo de resposta) dos 

recursos dos quais depende. Exemplos de dependências externas podem incluir bancos de 

dados externos, DNS e conectividade de rede. Use essas informações para determinar quando 

uma resposta é necessária. 

Implemente rastreabilidade de transações: implemente o código do aplicativo e configure 

os componentes da carga de trabalho para emitir informações sobre o fluxo de transações em 

toda a carga de trabalho. Use essas informações para determinar quando uma resposta é 

necessária e para identificar a causa raiz dos problemas. 

Na AWS, você pode usar serviços de rastreamento distribuído, como o AWS X-Ray, para 

coletar e registrar rastreamentos à medida que as transações percorrem sua carga de 

trabalho, gerar mapas para ver como as transações fluem na carga de trabalho e serviços, 

obter informações sobre as relações entre componentes e identificar e analisar problemas em 

tempo real. 

Itere e desenvolva telemetria à medida que as cargas de trabalho evoluem para garantir que 

você continue a receber as informações necessárias para obter insight sobre a integridade da 

carga de trabalho. 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/publishingMetrics.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/cloudwatch/put-metric-data.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/APIReference/API_PutMetricData.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatchLogs/latest/APIReference/API_PutLogEvents.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatchLogs/latest/APIReference/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatchLogs/latest/APIReference/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/AddEventsPutEvents.html
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutEvents.html
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/what-is-amazon-eventbridge.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/monitoring-cloudwatchlogs.html
https://aws.amazon.com/lambda/
https://www.amazonaws.cn/en/cloudwatch/
https://aws.amazon.com/cloudtrail/
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-monitoring.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/flow-logs.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/aws-services-sending-logs.html
https://aws.amazon.com/xray/
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Recursos 

Consulte os recursos a seguir para saber mais sobre as melhores práticas da AWS no design de 

operações. 

Vídeos 

 AWS re:Invent 2016: Infrastructure Continuous Delivery Using AWS 

CloudFormation (DEV313) 

 AWS re:Invent 2016: DevOps on AWS: Accelerating Software Delivery with AWS 

Developer Tools (DEV201) 

 AWS CodeStar: The Central Experience to Quickly Start Developing 

Applications on AWS 

Documentos 

 Accessing Amazon CloudWatch Logs for AWS Lambda 

 Monitoring CloudTrail Log Files with Amazon CloudWatch Logs 

 Publishing Flow Logs to CloudWatch Logs 

Documentação 

 Enhancing workload observability using Amazon CloudWatch Embedded Metric 

Format 

 Conceitos básicos do Amazon CloudWatch 

 Store and Monitor OS & Application Log Files with Amazon CloudWatch 

 High-Resolution Custom Metrics and Alarms for Amazon CloudWatch 

 Monitoring AWS Health Events with Amazon CloudWatch Events 

 AWS CloudFormation Documentation 

 Ferramentas do desenvolvedor na AWS 

 Configure um pipeline de integração e entrega contínuas (CI/CD) na AWS 

 AWS X-Ray 

 AWS Tagging Strategies 

 Enhancing workload observability using Amazon CloudWatch Embedded Metric 

Format 

https://www.youtube.com/watch?v=TDalsML3QqY
https://www.youtube.com/watch?v=TDalsML3QqY
https://www.youtube.com/watch?v=TDalsML3QqY
https://www.youtube.com/watch?v=-ddpq2VQNxo
https://www.youtube.com/watch?v=-ddpq2VQNxo
https://www.youtube.com/watch?v=-ddpq2VQNxo
https://www.youtube.com/watch?v=pIaB7wSSReU
https://www.youtube.com/watch?v=pIaB7wSSReU
https://www.youtube.com/watch?v=pIaB7wSSReU
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/monitoring-cloudwatchlogs.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/monitor-cloudtrail-log-files-with-cloudwatch-logs.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/flow-logs-cwl.html
https://aws.amazon.com/blogs/mt/enhancing-workload-observability-using-amazon-cloudwatch-embedded-metric-format/
https://aws.amazon.com/blogs/mt/enhancing-workload-observability-using-amazon-cloudwatch-embedded-metric-format/
https://aws.amazon.com/cloudwatch/getting-started/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/cloudwatch-log-service/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-high-resolution-custom-metrics-and-alarms-for-amazon-cloudwatch/
http://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/cloudwatch-events-health.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html
https://aws.amazon.com/products/developer-tools/
https://aws.amazon.com/products/developer-tools/
https://aws.amazon.com/getting-started/projects/set-up-ci-cd-pipeline/
https://aws.amazon.com/xray/
https://aws.amazon.com/answers/account-management/aws-tagging-strategies/
https://aws.amazon.com/blogs/mt/enhancing-workload-observability-using-amazon-cloudwatch-embedded-metric-format/
https://aws.amazon.com/blogs/mt/enhancing-workload-observability-using-amazon-cloudwatch-embedded-metric-format/
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Design das operações 

Adote abordagens que melhoram o fluxo de alterações na produção e permitem refatoração, 

comentários rápidos sobre a qualidade e correção de erros. Isso acelera as alterações 

benéficas que entram na produção, limita os problemas implantados e permite a rápida 

identificação e correção dos problemas introduzidos pelas atividades de implantação. 

Na AWS, você pode visualizar toda a sua carga de trabalho (aplicativos, infraestrutura, 

política, governança e operações) como código. Tudo pode ser definido e atualizado usando o 

código. Isso significa que você pode aplicar a mesma disciplina de engenharia usada para o 

código do aplicativo em todos os elementos da sua pilha. 

Use o controle de versão: use o controle de versão para habilitar o monitoramento de 

alterações e versões. 

Muitos serviços da AWS oferecem recursos de controle de versão. Use um sistema de revisão 

ou controle de fonte, como o AWS CodeCommit para gerenciar código e outros artefatos, 

como modelos de infraestrutura do AWS CloudFormation controlados por versão. 

Teste e valide alterações: teste e valide alterações para ajudar a limitar e detectar erros. 

Automatize os testes para reduzir erros causados por processos manuais e reduzir o nível de 

esforço para testar. 

Na AWS, você pode criar ambientes paralelos temporários para reduzir o risco, o esforço e o 

custo da experimentação e teste. Automatize a implantação desses ambientes usando o AWS 

CloudFormation para garantir implementações consistentes de seus ambientes temporários. 

Use sistemas de gerenciamento de configuração: use sistemas de gerenciamento de 

configuração para fazer e monitorar alterações de configuração. Esses sistemas reduzem os 

erros causados pelos processos manuais e o nível de esforço para implantar as alterações. 

Use sistemas de gerenciamento de compilação e implantação: use sistemas de 

gerenciamento de compilação e implantação. Esses sistemas reduzem os erros causados pelos 

processos manuais e o nível de esforço para implantar as alterações. 

Na AWS, você pode criar pipelines de integração contínua/implantação contínua (CI/CD) 

usando serviços como o AWS Developer Tools (por exemplo, AWS CodeCommit, AWS 

CodeBuild, AWS CodePipeline, AWS CodeDeploy e AWS CodeStar). 

Execute o gerenciamento de patches: execute o gerenciamento de patches para obter 

recursos, solucionar problemas e manter a conformidade com a governança. Automatize o 

gerenciamento de patches para reduzir erros causados por processos manuais e reduzir o 

nível de esforço para aplicar patches. 

O gerenciamento de patches e vulnerabilidades faz parte de suas atividades de 

gerenciamento de benefícios e riscos. É preferível ter infraestruturas imutáveis e implantar 

https://aws.amazon.com/codecommit/
https://aws.amazon.com/cloudformation/
https://aws.amazon.com/cloudformation/
https://aws.amazon.com/cloudformation/
https://aws.amazon.com/products/developer-tools/
https://aws.amazon.com/codebuild/
https://aws.amazon.com/codebuild/
https://aws.amazon.com/codepipeline/
https://aws.amazon.com/codedeploy/
https://aws.amazon.com/codestar/
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cargas de trabalho em bons estados verificados e conhecidos. Quando isso não é viável, a 

aplicação de patches é a opção restante. 

A atualização de imagens de máquina, imagens de contêiner, tempos de execução 

personalizados do Lambda e bibliotecas adicionais para remover vulnerabilidades faz parte 

do gerenciamento de patches. Você deve gerenciar atualizações de imagens de máquina da 

Amazon  (AMIs) para imagens Linux ou Windows Server usando o construtor de imagens do 

EC2. Você pode usar o Amazon Elastic Container Registry com seu pipeline existente para 

gerenciar imagens do Amazon ECS e gerenciar imagens do Amazon EKS. O AWS Lambda 

inclui recursos de gerenciamento de versões. 

A aplicação de patches não deve ser realizada em sistemas de produção sem antes testar em 

um ambiente seguro. Os patches só deverão ser aplicados se forem compatíveis com um 

resultado operacional ou comercial. Na AWS, você pode usar o Patch Manager do AWS 

Systems Manager para automatizar o processo de aplicação de patches em sistemas 

gerenciados e programar a atividade usando as janelas de manutenção do AWS Systems 

Manager. 

Compartilhe padrões de design: compartilhe as melhores práticas entre equipes para 

aumentar a conscientização e maximizar os benefícios dos esforços de desenvolvimento. 

Na AWS, aplicativos, computação, infraestrutura e operações podem ser definidos e 

gerenciados usando metodologias de código. Isso permite fácil liberação, compartilhamento e 

adoção. 

Muitos serviços e recursos da AWS foram projetados para serem compartilhados entre contas, 

permitindo que você compartilhe aprendizados e ativos criados com suas equipes. Por 

exemplo, você pode compartilhar repositórios do CodeCommit, funções do Lambda, buckets 

do Amazon S3 e AMIs com contas específicas. 

Ao publicar novos recursos ou atualizações, use o Amazon SNS para fornecer notificações 

entre contas. Os assinantes podem usar o Lambda para obter novas versões. 

Se houver padrões compartilhados na sua organização, será fundamental a presença de 

mecanismos para solicitar adições, alterações e exceções para os padrões como apoio às 

atividades das equipes. Sem essa opção, os padrões se tornam uma restrição à inovação. 

Implemente práticas para melhorar a qualidade do código: implemente práticas para 

melhorar a qualidade do código e minimizar defeitos. Por exemplo, desenvolvimento 

orientado por testes, análises de código e adoção de padrões. 

Use vários ambientes: use vários ambientes para experimentar, desenvolver e testar a carga 

de trabalho. Use níveis crescentes de controles à medida que os ambientes se aproximam da 

produção para adquirir confiança de que sua carga de trabalho operará conforme pretendido 

quando implantada. 

https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/security-configuration.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/security-configuration.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AMIs.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AMIs.html
https://aws.amazon.com/image-builder/
https://aws.amazon.com/image-builder/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/what-is-ecr.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/ECR_on_ECS.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/ECR_on_EKS.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/configuration-versions.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-patch.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-patch.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-maintenance.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-maintenance.html
https://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/userguide/cross-account.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-permissions.html
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/cross-account-access-s3/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/cross-account-access-s3/
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/sharingamis-explicit.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-sns-example.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-sns-example.html


Archived

Amazon Web Services Pilar de excelência operacional 

 21 

Faça alterações frequentes, pequenas e reversíveis: alterações frequentes, pequenas e 

reversíveis reduzem o escopo e o impacto de uma alteração. Isso facilita a solução de 

problemas, permite uma correção mais rápida e oferece a opção de reverter uma alteração. 

Automatize totalmente a integração e a implantação: automatize a compilação, a 

implantação e os testes da carga de trabalho. Isso reduz os erros causados pelos processos 

manuais e reduz o esforço para implantar alterações. 

Aplique metadados usando tags de recursos e grupos de recursos da AWS seguindo uma 

estratégia consistente de marcação para permitir a identificação de seus recursos. Identifique 

seus recursos para organização, contabilidade de custos, controles de acesso e direcione a 

execução de atividades operacionais automatizadas. 

Recursos 

Consulte os recursos a seguir para saber mais sobre as melhores práticas da AWS no design de 

operações. 

Vídeos 

 AWS re:Invent 2016: Infrastructure Continuous Delivery Using AWS CloudFormation 

(DEV313) 

 AWS re:Invent 2016: DevOps on AWS: Accelerating Software Delivery with AWS 

Developer Tools (DEV201) 

 AWS CodeStar: The Central Experience to Quickly Start Developing Applications on 

AWS 

Documentação 

 What Is AWS Resource Groups 

 Conceitos básicos do Amazon CloudWatch 

 Store and Monitor OS & Application Log Files with Amazon CloudWatch 

 High-Resolution Custom Metrics and Alarms for Amazon CloudWatch 

 Monitoring AWS Health Events with Amazon CloudWatch Events 

 AWS CloudFormation Documentation 

 Ferramentas do desenvolvedor na AWS 

 Configure um pipeline de integração e entrega contínuas (CI/CD) na AWS 

 AWS X-Ray 

 AWS Tagging Strategies 

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_tagging.html
https://docs.aws.amazon.com/ARG/latest/APIReference/Welcome.html
https://aws.amazon.com/answers/account-management/aws-tagging-strategies/
https://www.youtube.com/watch?v=TDalsML3QqY
https://www.youtube.com/watch?v=TDalsML3QqY
https://www.youtube.com/watch?v=TDalsML3QqY
https://www.youtube.com/watch?v=-ddpq2VQNxo
https://www.youtube.com/watch?v=-ddpq2VQNxo
https://www.youtube.com/watch?v=-ddpq2VQNxo
https://www.youtube.com/watch?v=pIaB7wSSReU
https://www.youtube.com/watch?v=pIaB7wSSReU
https://www.youtube.com/watch?v=pIaB7wSSReU
https://docs.aws.amazon.com/ARG/latest/userguide/welcome.html
https://aws.amazon.com/cloudwatch/getting-started/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/cloudwatch-log-service/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-high-resolution-custom-metrics-and-alarms-for-amazon-cloudwatch/
http://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/cloudwatch-events-health.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html
https://aws.amazon.com/products/developer-tools/
https://aws.amazon.com/getting-started/projects/set-up-ci-cd-pipeline/
https://aws.amazon.com/xray/
https://aws.amazon.com/answers/account-management/aws-tagging-strategies/
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Mitigar os riscos de implantação 

Adote abordagens que forneçam comentários rápidos sobre a qualidade e permitam 

recuperação rápida de alterações que não tenham os resultados desejados. O uso dessas 

práticas reduz o impacto dos problemas introduzidos pela implantação de mudanças. 

O design da sua carga de trabalho deve incluir como ela será implantada, atualizada e 

operada. É recomendável implementar práticas de engenharia alinhadas com a redução de 

defeitos e correções rápidas e seguras. 

Prepare-se para alterações malsucedidas: prepare-se para reverter para um estado anterior 

em boas condições ou para corrigir o ambiente de produção se uma mudança não tiver o 

resultado desejado. Esta preparação reduz o tempo de recuperação por meio de respostas 

mais rápidas. 

Teste e valide as alterações: teste as alterações e valide os resultados em todas as etapas do 

ciclo de vida para confirmar novos recursos e minimizar o risco e o impacto de 

implementações com falha. 

Na AWS, você pode criar ambientes paralelos temporários para reduzir o risco, o esforço e o 

custo da experimentação e teste. Automatize a implantação desses ambientes usando o AWS 

CloudFormation para garantir implementações consistentes de seus ambientes temporários. 

Use sistemas de gerenciamento de implantação: use sistemas de gerenciamento de 

implantação para monitorar e implementar alterações. Isso reduz os erros causados pelos 

processos manuais e reduz o esforço para implantar alterações. 

Na AWS, você pode criar pipelines de integração contínua/implantação contínua (CI/CD) 

usando serviços como o AWS Developer Tools (por exemplo, AWS CodeCommit, AWS 

CodeBuild, AWS CodePipeline, AWS CodeDeploy e AWS CodeStar). 

Tenha um calendário de alterações e monitore quando atividades ou eventos comerciais ou 

operacionais significativos estão planejados que possam ser afetados pela implementação da 

alteração. Ajuste as atividades para gerenciar riscos relacionados a esses planos. O calendário 

de alterações do AWS Systems Manager fornece um mecanismo para documentar blocos de 

tempo abertos ou fechados para alterações e por quê, e compartilhar essas informações com 

outras contas da AWS. É possível configurar os scripts do AWS Systems Manager Automation 

de modo a aderir ao estado de alteração do calendário. 

As janelas de manutenção do AWS Systems Manager podem ser usadas para programar a 

performance de scripts de automação ou comando de execução do AWS SSM, invocações do 

AWS Lambda ou atividades do AWS Step Function em horários específicos. Marque essas 

atividades no calendário de alterações para que elas possam ser incluídas na avaliação. 

https://aws.amazon.com/cloudformation/
https://aws.amazon.com/cloudformation/
https://aws.amazon.com/products/developer-tools/
https://aws.amazon.com/codebuild/
https://aws.amazon.com/codebuild/
https://aws.amazon.com/codepipeline/
https://aws.amazon.com/codedeploy/
https://aws.amazon.com/codestar/
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-change-calendar.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-change-calendar.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/change-calendar-share.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-maintenance.html
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Teste usando implantações limitadas: teste com implantações limitadas junto com sistemas 

existentes para confirmar os resultados desejados antes da implantação em grande escala. 

Use testes para implantação canário ou implantações individuais, por exemplo. 

Implante usando ambientes paralelos: implemente alterações em ambientes paralelos e, em 

seguida, faça a transição para o novo ambiente. Mantenha o ambiente anterior até que haja 

confirmação de uma implantação bem-sucedida. Com isso, o tempo de recuperação é 

minimizado ao permitir a reversão para o ambiente anterior. 

Implante alterações frequentes, pequenas e reversíveis: use alterações frequentes, 

pequenas e reversíveis para reduzir o escopo de uma alteração. Isso resulta em solução de 

problemas mais fácil e correção mais rápida, com a opção de reverter uma alteração. 

Automatize totalmente a integração e a implantação: automatize a compilação, a 

implantação e os testes da carga de trabalho. Isso reduz os erros causados pelos processos 

manuais e reduz o esforço para implantar alterações. 

Automatize testes e reversões: automatize testes de ambientes implantados para confirmar 

os resultados desejados. Automatize a reversão para um estado anterior em boas condições 

quando os resultados não forem alcançados para minimizar o tempo de recuperação e reduzir 

os erros causados por processos manuais. 

Recursos 

Consulte os recursos a seguir para saber mais sobre as melhores práticas da AWS no 

design de operações. 

Vídeos 

 AWS re:Invent 2016: Infrastructure Continuous Delivery Using AWS CloudFormation 

(DEV313) 

 AWS re:Invent 2016: DevOps on AWS: Accelerating Software Delivery with AWS 

Developer Tools (DEV201) 

 AWS CodeStar: The Central Experience to Quickly Start Developing Applications on 

AWS 

Documentação 

 Conceitos básicos do Amazon CloudWatch 

 Store and Monitor OS & Application Log Files with Amazon CloudWatch 

 High-Resolution Custom Metrics and Alarms for Amazon CloudWatch 

 Monitoring AWS Health Events with Amazon CloudWatch Events 

https://www.youtube.com/watch?v=TDalsML3QqY
https://www.youtube.com/watch?v=TDalsML3QqY
https://www.youtube.com/watch?v=TDalsML3QqY
https://www.youtube.com/watch?v=-ddpq2VQNxo
https://www.youtube.com/watch?v=-ddpq2VQNxo
https://www.youtube.com/watch?v=-ddpq2VQNxo
https://www.youtube.com/watch?v=pIaB7wSSReU
https://www.youtube.com/watch?v=pIaB7wSSReU
https://www.youtube.com/watch?v=pIaB7wSSReU
https://aws.amazon.com/cloudwatch/getting-started/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/cloudwatch-log-service/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-high-resolution-custom-metrics-and-alarms-for-amazon-cloudwatch/
http://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/cloudwatch-events-health.html
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 AWS CloudFormation Documentation 

 Ferramentas do desenvolvedor na AWS 

 Configure um pipeline de integração e entrega contínuas (CI/CD) na AWS 

 AWS X-Ray 

 AWS Tagging Strategies 

Prontidão operacional 

Avalie a prontidão operacional de carga de trabalho, processos, procedimentos e pessoal para 

compreender os riscos operacionais relacionados à carga de trabalho. 

Você deve usar um processo consistente (incluindo listas de verificação manuais ou 

automatizadas) para saber quando está pronto para trabalhar com sua carga de trabalho ou 

uma alteração. Isso também permitirá que você encontre as áreas que precisa abordar. Você 

terá runbooks que documentam atividades de rotina e manuais que orientam processos para 

a resolução de problemas. 

Garanta a capacidade do pessoal: tenha um mecanismo para validar se você tem o número 

apropriado de pessoal treinado para dar suporte às necessidades operacionais. Treine e ajuste 

a capacidade de pessoal conforme necessário para manter o suporte eficiente. 

Você precisará ter membros da equipe suficientes para cobrir todas as atividades (inclusive 

em plantão). Garanta que suas equipes tenham as habilidades necessárias para terem êxito 

com o treinamento na carga de trabalho, nas ferramentas de operações e na AWS. 

A AWS fornece recursos, incluindo o Centro de recursos de conceitos básicos da AWS, blogs 

da AWS, AWS Online Tech Talks, eventos e webinars da AWS e AWS Well-Architected Labs, 

que fornecem orientação, exemplos e demonstrações detalhadas para instruir suas equipes. 

Além disso, o AWS Training and Certification oferece treinamento gratuito por meio de cursos 

digitais autoguiados sobre os fundamentos da AWS. Você também pode se inscrever para um 

treinamento presencial com instrutor para apoiar ainda mais o desenvolvimento das 

habilidades de suas equipes com a AWS. 

Garanta uma análise consistente da prontidão operacional: verifique se você tem uma 

revisão consistente da sua prontidão para operar uma carga de trabalho. As análises devem 

incluir, no mínimo, a prontidão operacional das equipes, a carga de trabalho e as 

considerações de segurança. Implemente atividades de análise em código e leve ao trigger da 

análise automatizada em resposta a eventos, quando adequado, para garantir consistência, 

velocidade de execução e reduzir erros causados por processos manuais. 

Automatize o teste de configuração da carga de trabalho, criando linhas de base por meio do 

AWS Config e verificando suas configurações usando as regras do AWS Config. Você pode 

http://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/cloudwatch-events-health.html
https://aws.amazon.com/products/developer-tools/
https://aws.amazon.com/getting-started/projects/set-up-ci-cd-pipeline/
https://aws.amazon.com/xray/
https://aws.amazon.com/answers/account-management/aws-tagging-strategies/
https://aws.amazon.com/getting-started/
https://aws.amazon.com/blogs/
https://aws.amazon.com/blogs/
https://aws.amazon.com/getting-started/
https://aws.amazon.com/events/
https://wellarchitectedlabs.com/
https://aws.amazon.com/training/
https://aws.amazon.com/config/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config.html


Archived

Amazon Web Services Pilar de excelência operacional 

 25 

avaliar os requisitos de segurança e a conformidade usando os serviços e recursos do AWS 

Security Hub. Esses produtos ajudarão a determinar se suas cargas de trabalho estão 

alinhadas com as melhores práticas e os padrões. 

Use runbooks para executar procedimentos: runbooks são procedimentos documentados 

para alcançar resultados específicos. Habilite respostas consistentes e rápidas para eventos 

bem conhecidos, documentando procedimentos nos runbooks. Implemente runbooks como 

código e leve ao trigger da execução de runbooks em resposta a eventos, quando adequado, 

para garantir consistência, agilizar as respostas e reduzir erros causados por processos 

manuais. 

Use manuais para identificar problemas: manuais são processos documentados para 

investigar problemas. Habilite respostas consistentes e rápidas a cenários de falha 

documentando processos de investigação nos manuais. Implemente manuais como código e 

leve ao trigger da execução dos manuais em resposta a eventos, quando adequado, para 

garantir consistência, agilizar as respostas e reduzir erros causados por processos manuais. 

A AWS permite que você trate operações como código, por meio de scripts de suas atividades 

de runbook e manual para reduzir o risco de erros humanos. Você pode usar tags de recursos 

ou grupos de recursos com seus scripts para executar seletivamente com base em critérios 

definidos (por exemplo, ambiente, proprietário, função ou versão). 

Você pode usar procedimentos com script para habilitar a automação com trigger dos scripts 

em resposta a eventos. Ao tratar suas operações e cargas de trabalho como código, você 

também pode criar scripts e automatizar a avaliação de seus ambientes. 

Você deve criar scripts de procedimentos em suas instâncias usando o Run Command do AWS 

Systems Manager (SSM), o AWS Systems Manager Automation para ações de script e criar 

fluxos de trabalho em instâncias e outros recursos ou usar as funções de computação sem 

servidor do AWS Lambda para respostas de script a eventos em APIs de serviço da AWS e suas 

próprias interfaces personalizadas. Você também pode usar o AWS Step Functions para 

coordenar vários serviços da AWS com scripts em fluxos de trabalho sem servidor. Automatize 

suas respostas com trigger desses scripts usando o CloudWatch Events e roteie os eventos 

desejados para sistemas de suporte a operações adicionais usando o Amazon EventBridge. 

Teste seus procedimentos, cenários de falha e o êxito de suas respostas (por exemplo, 

organizando dias de jogo e testando antes de entrar no ar) para identificar as áreas que você 

precisa planejar. 

Na AWS, você pode criar ambientes paralelos temporários para reduzir o risco, o esforço e o 

custo da experimentação e testes. Automatize a implantação desses ambientes usando o AWS 

CloudFormation para garantir implementações consistentes de seus ambientes temporários. 

Execute testes de injeção de falha em ambientes seguros onde haja impacto aceitável ou não 

no cliente e desenvolva ou revise as respostas apropriadas. 

https://aws.amazon.com/security-hub/
https://aws.amazon.com/security-hub/
https://aws.amazon.com/answers/account-management/aws-tagging-strategies/
https://docs.aws.amazon.com/ARG/latest/APIReference/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/execute-remote-commands.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/what-is-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/what-is-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-automation.html
https://aws.amazon.com/lambda/
https://aws.amazon.com/step-functions/
https://aws.amazon.com/cloudwatch/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/WhatIsCloudWatchEvents.html
https://aws.amazon.com/eventbridge/
https://aws.amazon.com/cloudformation/
https://aws.amazon.com/cloudformation/


Archived

Amazon Web Services Pilar de excelência operacional 

 26 

Tome decisões embasadas para implantar sistemas e alterações: avalie os recursos da 

equipe para apoiar a carga de trabalho e a conformidade da carga de trabalho com 

governança. Avalie isso em relação aos benefícios da implantação ao determinar se deseja 

fazer a transição para um sistema ou mudar para produção. Compreenda os benefícios e 

riscos para tomar decisões embasadas. 

Use as estratégias pre mortem para antecipar falhas e criar procedimentos, quando 

apropriado. Ao fazer alterações nas listas de verificação usadas para avaliar suas cargas de 

trabalho, planeje o que você fará com sistemas ativos que não estejam mais em 

conformidade. 

Recursos 

Consulte os recursos a seguir para saber mais sobre as práticas recomendadas da AWS para 

prontidão operacional. 

Documentação 

 AWS Lambda 

 AWS Systems Manager 

 AWS Config Rules – Dynamic Compliance Checking for Cloud Resources 

 How to track configuration changes to CloudFormation stacks using AWS Config 

 Amazon Inspector Update blog post 

 Eventos e Webinars 

 Treinamento e certificação 

 AWS Well-Architected Labs 

 AWS launches Tag Policies 

 Using AWS Systems Manager Change Calendar to prevent changes during critical 

events 

  

https://aws.amazon.com/lambda/
https://aws.amazon.com/systems-manager/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-config-rules-dynamic-compliance-checking-for-cloud-resources/
https://aws.amazon.com/blogs/mt/how-to-track-configuration-changes-to-cloudformation-stacks-using-aws-config/
https://aws.amazon.com/blogs/mt/how-to-track-configuration-changes-to-cloudformation-stacks-using-aws-config/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/category/amazon-inspector/
https://aws.amazon.com/about-aws/events/
https://aws.amazon.com/training/
https://github.com/awslabs/aws-well-architected-labs
https://docs.aws.amazon.com/ARG/latest/APIReference/Welcome.html
https://aws.amazon.com/blogs/mt/using-aws-systems-manager-change-calendar-to-prevent-changes-during-critical-events/
https://aws.amazon.com/blogs/mt/using-aws-systems-manager-change-calendar-to-prevent-changes-during-critical-events/
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Operar 
O êxito é a obtenção de resultados comerciais medidos pelas métricas definidas por você. Ao 

compreender a integridade da carga de trabalho e das operações, você pode identificar 

quando os resultados organizacionais e comerciais podem ficar em risco, ou estão em risco, e 

responder adequadamente. 

Para ter êxito, você deve ser capaz de: 

 Compreender a integridade da carga de trabalho 

 Compreender a integridade operacional 

 Responder a eventos 

Compreensão de integridade da carga de trabalho 

Defina, capture e analise as métricas da carga de trabalho para obter visibilidade destes 

eventos para que você possa tomar as ações apropriadas. 

Sua equipe deve entender a integridade operacional de sua carga de trabalho facilmente. Use 

métricas baseadas em resultados de carga de trabalho para extrair insights úteis. Use essas 

métricas para implementar painéis com pontos de vista técnicos e de negócios que ajudarão 

os membros da equipe a tomar decisões embasadas. 

A AWS facilita a reunião e a análise de logs de carga de trabalho para que você possa gerar 

métricas, compreender a integridade da carga de trabalho e obter insights sobre as operações 

ao longo do tempo. 

Identifique os principais indicadores de performance: identifique os principais indicadores 

de performance (KPIs) com base nos resultados de negócios desejados (por exemplo, taxa de 

pedidos, taxa de retenção do cliente e lucro versus despesa operacional) e resultados do 

cliente (por exemplo, satisfação do cliente). Avalie os KPIs para determinar o êxito da carga de 

trabalho. 

Defina métricas de carga de trabalho: defina métricas de carga de trabalho para medir a 

realização de KPIs (por exemplo, carrinhos de compras abandonados, pedidos feitos, custo, 

preço e despesas de carga de trabalho alocadas). Defina métricas de carga de trabalho para 

medir a integridade da carga de trabalho (por exemplo, tempo de resposta da interface, taxa 

de erros, solicitações feitas, solicitações concluídas e utilização). Avalie as métricas para 

determinar se a carga de trabalho está alcançando os resultados desejados e para entender a 

sua integridade. 

Você deve enviar dados de log para um serviço como o CloudWatch Logs e gerar métricas a 

partir de observações do conteúdo de log necessário. 
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O CloudWatch tem recursos especializados, como o Amazon CloudWatch Insights para .NET, o 

SQL Server e o Container Insights que podem ajudá-lo identificando e configurando as 

principais métricas, logs e alarmes em sua pilha de tecnologia e recursos de aplicativos com 

suporte específico. 

Colete e analise métricas de carga de trabalho: execute revisões proativas regulares de 

métricas para identificar tendências e determinar onde as respostas apropriadas são 

necessárias. 

Você deve agregar dados de log do seu aplicativo, componentes da carga de trabalho, 

serviços e chamadas de API para um serviço como o CloudWatch Logs. Gere métricas a partir 

de observações do conteúdo de log necessário para permitir insights sobre a performance de 

atividades de operações. 

No modelo de responsabilidade compartilhada da AWS, partes do monitoramento são 

entregues a você por meio do AWS Personal Health Dashboard. O painel fornece alertas e 

orientação de remediação quando a AWS apresenta eventos que podem afetar você. Os 

clientes com as assinaturas Business e Enterprise Support também têm acesso à API do AWS 

Health, permitindo a integração aos seus sistemas de gerenciamento de eventos. 

Na AWS, você pode exportar seus dados de log para o Amazon S3 ou enviar logs diretamente 

para o Amazon S3 para armazenamento de longo prazo. Usando o AWS Glue, você pode 

descobrir e preparar dados de log no Amazon S3 para análise, armazenando metadados 

associados no AWS Glue Data Catalog. O Amazon Athena, por meio da integração nativa com 

o Glue, pode ser usado para analisar dados de log, consultando-os com o SQL padrão. Uma 

ferramenta de inteligência de negócios como o Amazon QuickSight permite visualizar, 

explorar e analisar dados. 

Uma solução alternativa seria usar o Amazon Elasticsearch Service e o Kibana para coletar, 

analisar e exibir logs na AWS em várias contas e regiões da AWS. 

Estabeleça linhas de base de métricas de carga de trabalho: estabeleça linhas de base para 

métricas a fim de fornecer valores esperados como base para comparação e identificação de 

componentes com performance acima e abaixo do esperado. Identificar limites para melhoria, 

investigação e intervenção. 

Conheça os padrões esperados de atividade para carga de trabalho: estabeleça padrões de 

atividade de carga de trabalho para identificar comportamentos anômalos para que você 

possa responder adequadamente, se necessário. 

O CloudWatch por meio do recurso CloudWatch Anomaly Detection aplica algoritmos 

estatísticos e de machine learning para gerar uma variedade de valores esperados que 

representam o comportamento normal da métrica. 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/appinsights-what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/appinsights-what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/ContainerInsights.html
https://aws.amazon.com/premiumsupport/technology/personal-health-dashboard/
https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/getting-started-api.html
https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/getting-started-api.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/S3Export.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/Sending-Logs-Directly-To-S3.html
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/glue/
https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/populate-data-catalog.html
https://aws.amazon.com/athena/
https://aws.amazon.com/quicksight/
https://aws.amazon.com/solutions/centralized-logging/?did=sl_card&trk=sl_card
https://aws.amazon.com/elasticsearch-service/
https://aws.amazon.com/elasticsearch-service/the-elk-stack/kibana/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Anomaly_Detection.html
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Alerte quando os resultados da carga de trabalho estão em risco: emita um alerta quando 

os resultados da carga de trabalho estiverem em risco para que você possa responder 

adequadamente, se necessário. 

Idealmente, você identificou anteriormente um limite de métrica sobre o qual é capaz de 

emitir alarmes ou um evento que você pode usar para trigger de uma resposta automatizada. 

Você também pode usar o CloudWatch Logs Insights para pesquisar e analisar 

interativamente seus dados de log usando uma linguagem de consulta específica. O 

CloudWatch Logs Insights descobre automaticamente campos em logs de serviços da AWS e 

eventos de log personalizados em JSON. Ele escala de acordo com o volume de logs e a 

complexidade das consultas e oferece respostas em segundos, ajudando você a procurar os 

fatores que contribuem para um incidente. 

Alerte quando anomalias de carga de trabalho são detectadas: emita um alerta quando 

anomalias de carga de trabalho forem detectadas para que você possa responder 

adequadamente, se necessário. 

Sua análise das métricas da carga de trabalho ao longo do tempo pode estabelecer padrões 

de comportamento que você pode quantificar suficientemente para definir um evento ou 

gerar um alarme em resposta. 

Uma vez treinado, o recurso CloudWatch Anomaly Detection pode ser usado para alertar 

anomalias detectadas ou pode fornecer valores esperados sobrepostos em um gráfico de 

dados de métrica para comparação contínua. 

Valide a obtenção dos resultados e a eficácia dos KPIs e das métricas: crie uma visão de 

nível empresarial das operações da carga de trabalho para ajudá-lo a determinar se você está 

atendendo às necessidades e identificar áreas que precisam ser aprimoradas para atingir 

metas empresariais. Valide a eficácia dos KPIs e métricas e revise-os, se necessário. 

A AWS também dá suporte a sistemas de análise de log de terceiros e ferramentas de 

inteligência de negócios por meio das APIs e SDKs de serviço da AWS (por exemplo, Grafana, 

Kibana e Logstash). 

Recursos 

Consulte os seguintes recursos para saber mais sobre as melhores práticas da AWS para 

entender a integridade da carga de trabalho. 

Vídeos 

 AWS re:Invent 2015: Log, Monitor, and Analyze your IT with Amazon CloudWatch 

(DVO315) 

 AWS re:Invent 2016: Amazon CloudWatch Logs and AWS Lambda: A Match Made in 

Heaven (DEV301) 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/AnalyzingLogData.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/CWL_AnalyzeLogData-discoverable-fields.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Anomaly_Detection.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/Create_Anomaly_Detection_Alarm.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/graph_a_metric.html#create-metric-graph
https://www.youtube.com/watch?v=ZaOR-ybLJF0&t=1232s
https://www.youtube.com/watch?v=ZaOR-ybLJF0&t=1232s
https://www.youtube.com/watch?v=ZaOR-ybLJF0&t=1232s
https://www.youtube.com/watch?v=xaFaVeoA9V8
https://www.youtube.com/watch?v=xaFaVeoA9V8
https://www.youtube.com/watch?v=xaFaVeoA9V8
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Documentação 

 What Is Amazon CloudWatch Application Insights for .NET and SQL Server? 

 Store and Monitor OS & Application Log Files with Amazon CloudWatch 

 API & CloudFormation Support for Amazon CloudWatch Dashboards 

 AWS Answers: Centralized Logging 

Compreensão de integridade operacional 

Defina, capture e analise as métricas de operações para obter visibilidade dos eventos de 

operações, permitindo tomar as medidas apropriadas. 

Sua equipe deve entender facilmente a integridade operacional de suas operações. Use 

métricas baseadas em resultados operacionais para extrair insights úteis. Use essas métricas 

para implementar painéis com pontos de vista técnicos e de negócios que ajudarão os 

membros da equipe a tomar decisões embasadas. 

A AWS facilita a reunião e a análise de logs de operações para que você gere métricas, saiba o 

status de suas operações e extraia insights sobre as operações ao longo do tempo. 

Identifique os principais indicadores de performance: identifique os principais indicadores 

de performance (KPIs) com base nos negócios desejados (por exemplo, novos recursos 

entregues) e nos resultados do cliente (por exemplo, casos de suporte ao cliente). Avalie KPIs 

para determinar o êxito das operações. 

Defina métricas de operações: defina métricas de operações para medir a realização de KPIs 

(por exemplo, implantações com êxito e implantações com falha). Defina métricas de 

operações para medir a integridade das atividades de operações (por exemplo, tempo médio 

para detectar um incidente (MTTD) e tempo médio para recuperação (MTTR) de um 

incidente). Avalie as métricas para determinar se as operações estão alcançando os resultados 

desejados e para entender a integridade das atividades operacionais. 

Colete e analise métricas de operações: execute revisões regulares e proativas de métricas 

para identificar tendências e determinar onde as respostas apropriadas são necessárias. 

Você deve agregar dados de log da execução de suas atividades de operações e chamadas de 

API de operações em um serviço como o CloudWatch Logs. Gere métricas a partir de 

observações do conteúdo de log necessário para obter insights sobre a performance das 

atividades de operações. 

Na AWS, você pode exportar seus dados de log para o Amazon S3 ou enviar logs diretamente 

para o Amazon S3 para armazenamento de longo prazo. Usando o AWS Glue, você pode 

descobrir e preparar dados de log no Amazon S3 para análise, armazenando metadados 

associados no AWS Glue Data Catalog. O Amazon Athena, por meio da integração nativa com 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/cloudwatch-application-insights.html
https://aws.amazon.com/blogs/aws/cloudwatch-log-service/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-api-cloudformation-support-for-amazon-cloudwatch-dashboards/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-api-cloudformation-support-for-amazon-cloudwatch-dashboards/
https://aws.amazon.com/answers/logging/centralized-logging/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/S3Export.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/Sending-Logs-Directly-To-S3.html
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/glue/
https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/populate-data-catalog.html
https://aws.amazon.com/athena/
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o Glue, pode ser usado para analisar dados de log, consultando-os com o SQL padrão. Uma 

ferramenta de inteligência de negócios como o Amazon QuickSight permite visualizar, 

explorar e analisar dados. 

Estabeleça linhas de base de métricas de operações: estabeleça linhas de base para métricas 

a fim de fornecer valores esperados como base para comparação e identificação de atividades 

de operações acima e abaixo do esperado. 

Conheça os padrões esperados de atividade para operações: estabeleça padrões de 

atividades de operações para identificar atividades anômalas para poder responder 

adequadamente, se necessário. 

Alerte quando os resultados da carga de trabalho estão em risco: emita um alerta quando 

os resultados das operações estiverem em risco para que você possa responder 

adequadamente, se necessário. 

Idealmente, você identificou anteriormente uma métrica sobre a qual é capaz de alarmar ou 

um evento que pode ser usado para trigger de uma resposta automatizada. 

Você também pode usar o CloudWatch Logs Insights para pesquisar e analisar 

interativamente seus dados de log usando uma linguagem de consulta específica. O 

CloudWatch Logs Insights descobre automaticamente campos em logs de serviços da AWS e 

eventos de log personalizados em JSON. Ele escala de acordo com o volume de logs e a 

complexidade das consultas e oferece respostas em segundos, ajudando você a procurar os 

fatores que contribuem para um incidente. 

Alerte quando anomalias de operações são detectadas: emita um alerta quando anomalias 

de operações forem detectadas para poder responder adequadamente, se necessário. 

Sua análise das métricas de operações ao longo do tempo pode estabelecer padrões de 

comportamento que você pode quantificar suficientemente para definir um evento ou gerar 

um alarme em resposta. 

Uma vez treinado, o recurso CloudWatch Anomaly Detection pode ser usado para alertar 

anomalias detectadas ou pode fornecer valores esperados sobrepostos em um gráfico de 

dados de métrica para comparação contínua. 

Valide a obtenção de resultados e a eficácia dos KPIs e das métricas: crie uma visão de nível 

empresarial de suas atividades de operações para ajudá-lo a determinar se você está 

atendendo às necessidades e identificar áreas que precisam ser aprimoradas para atingir 

metas empresariais. Valide a eficácia dos KPIs e métricas e revise-os, se necessário. 

A AWS também dá suporte a sistemas de análise de log de terceiros e ferramentas de 

inteligência de negócios por meio das APIs e SDKs de serviço da AWS (por exemplo, Grafana, 

Kibana e Logstash). 

https://aws.amazon.com/quicksight/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/AnalyzingLogData.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/CWL_AnalyzeLogData-discoverable-fields.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Anomaly_Detection.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/Create_Anomaly_Detection_Alarm.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/graph_a_metric.html#create-metric-graph


Archived

Amazon Web Services Pilar de excelência operacional 

 32 

Recursos 

Consulte os recursos a seguir para saber mais sobre as melhores práticas da AWS para 

entender a integridade operacional. 

Vídeos 

 AWS re:Invent 2015: Log, Monitor, and Analyze your IT with Amazon CloudWatch 

(DVO315) 

 AWS re:Invent 2016: Amazon CloudWatch Logs and AWS Lambda: A Match Made in 

Heaven (DEV301) 

Documentação 

 Store and Monitor OS & Application Log Files with Amazon CloudWatch 

 API & CloudFormation Support for Amazon CloudWatch Dashboards 

 AWS Answers: Centralized Logging 

Resposta a eventos 

Antecipe eventos operacionais, planejados (por exemplo, promoções de vendas, implantações 

e testes de falha) e não planejados (por exemplo, picos de utilização e falhas de 

componentes). Use seus runbooks e manuais existentes para fornecer resultados consistentes 

ao responder a alertas. Os alertas definidos devem pertencer a uma função ou equipe 

responsável pela resposta e escalações. Você também deseja conhecer o impacto comercial 

dos componentes do sistema e usá-lo para direcionar esforços quando necessário. Execute 

uma análise de causa raiz (RCA) após os eventos e impeça a recorrência de falhas ou soluções 

alternativas de documentos. 

A AWS simplifica sua resposta a eventos, fornecendo ferramentas que dão suporte a todos os 

aspectos de sua carga de trabalho e operações como código. Essas ferramentas permitem 

fazer script de respostas a eventos de operações e faz trigger de sua execução em resposta 

aos dados de monitoramento. 

Na AWS, você pode melhorar o tempo de recuperação substituindo componentes com falha 

por boas versões conhecidas, em vez de tentar repará-los. Em seguida, você pode executar a 

análise do recurso com falha fora de banda. 

Use processos para gerenciamento de eventos, incidentes e problemas: tenha processos 

para abordar eventos observados, eventos que exigem intervenção (incidentes) e eventos que 

exigem intervenção e são recorrentes ou não podem ser resolvidos no momento (problemas). 

Use esses processos para mitigar o impacto desses eventos nos negócios e em seus clientes, 

garantindo respostas oportunas e apropriadas. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZaOR-ybLJF0&t=1232s
https://www.youtube.com/watch?v=ZaOR-ybLJF0&t=1232s
https://www.youtube.com/watch?v=ZaOR-ybLJF0&t=1232s
https://www.youtube.com/watch?v=xaFaVeoA9V8
https://www.youtube.com/watch?v=xaFaVeoA9V8
https://www.youtube.com/watch?v=xaFaVeoA9V8
https://aws.amazon.com/blogs/aws/cloudwatch-log-service/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-api-cloudformation-support-for-amazon-cloudwatch-dashboards/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-api-cloudformation-support-for-amazon-cloudwatch-dashboards/
https://aws.amazon.com/answers/logging/centralized-logging/
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Na AWS, você pode usar o AWS Systems Manager OpsCenter como um local central para 

visualizar, investigar e resolver problemas operacionais relacionados a qualquer recurso da 

AWS. Ele agrega problemas operacionais e fornece dados contextualmente relevantes para 

auxiliar na resposta a incidentes. 

Tenha um processo por alerta: tenha uma resposta bem-definida (runbook ou manual), com 

um proprietário especificamente identificado, para qualquer evento para o qual você faz 

trigger de um alerta. Isso garante respostas eficazes e rápidas aos eventos de operações e 

evita que eventos acionáveis sejam ocultados por notificações menos valiosas. 

Priorize eventos operacionais com base no impacto empresarial: garantir que, quando 

vários eventos exigirem intervenção, aqueles que forem mais significativos para a empresa 

sejam abordados primeiro. Os impactos, por exemplo, podem incluir perda de vidas ou 

ferimentos, perda financeira ou danos à reputação ou confiança. 

Defina caminhos de escalonamento: defina caminhos de escalonamento em seus runbooks e 

manuais, incluindo o que leva ao trigger de escalonamento e dos procedimentos dele. 

Identifique especificamente os proprietários de cada ação para garantir respostas eficazes e 

rápidas aos eventos de operações. 

Saiba quando é necessária uma decisão humana antes que uma ação seja tomada. Trabalhe 

com os tomadores de decisão para que essa decisão seja tomada antecipadamente e a ação 

seja pré-aprovada, para que a MTTR não seja estendida aguardando uma resposta. 

Habilite notificações por push: comunique-se diretamente com seus usuários (e-mail ou 

SMS, por exemplo) quando os serviços que eles usam forem afetados e quando os serviços 

retornarem às condições operacionais normais para permitir que os usuários tomem as 

medidas apropriadas. 

Comunique status por meio de painéis: forneça painéis personalizados para seus públicos-

alvo (por exemplo, equipes técnicas internas, liderança e clientes) para comunicar o status 

operacional atual dos negócios e fornecer métricas de interesse. 

Você pode criar painéis usando os painéis do Amazon CloudWatch em páginas iniciais 

personalizáveis no console do CloudWatch. Usando serviços de inteligência de negócios, 

como o Amazon QuickSight, você pode criar e publicar painéis interativos da carga de 

trabalho e da integridade operacional (por exemplo, taxas de pedidos, usuários conectados e 

tempos de transação). Crie painéis contendo visualizações em nível de sistema e de negócios 

de suas métricas. 

Automatize respostas a eventos: automatize respostas a eventos para reduzir erros causados 

por processos manuais e garantir respostas rápidas e consistentes. 

Existem várias maneiras de automatizar a execução de ações de runbook e manual na AWS. 

Para responder a um evento de uma alteração de estado em seus recursos da AWS ou em 

seus próprios eventos personalizados, você deve criar regras do CloudWatch Events para 

https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/OpsCenter.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Dashboards.html
https://aws.amazon.com/quicksight/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/CWE_GettingStarted.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/WhatIsCloudWatchEvents.html
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trigger de respostas através dos destinos do CloudWatch (por exemplo, funções Lambda, 

tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), tarefas do Amazon ECS e AWS 

Systems Manager Automation). 

Para responder a uma métrica que ultrapassa o limite de um recurso (por exemplo, tempo de 

espera), você deve criar alarmes do CloudWatch para executar uma ou mais ações usando 

ações do Amazon EC2, ações do Auto Scaling ou enviar uma notificação para um tópico do 

Amazon SNS. Se você precisar executar ações personalizadas em resposta a um alarme, 

chame o Lambda por meio da notificação do Amazon SNS. Use o Amazon SNS para publicar 

notificações de eventos e mensagens de escalação para manter as pessoas informadas. 

A AWS também dá suporte a sistemas de terceiros por meio das APIs e SDKs de serviço da 

AWS. Existem várias ferramentas de monitoramento fornecidas por parceiros da APN e 

terceiros que permitem monitoramento, notificações e respostas. Algumas dessas 

ferramentas são New Relic, Splunk, Loggly, SumoLogic e Datadog. 

Você deve manter procedimentos manuais críticos disponíveis para uso quando 

procedimentos automatizados falham. 

Recursos 

Consulte os recursos a seguir para saber mais sobre as melhores práticas da AWS para 

responder a eventos. 

Vídeo 

 AWS re:Invent 2016: Automating Security Event Response, from Idea to Code to 

Execution (SEC313) 

Documentação 

 What is Amazon CloudWatch Events? 

 How to Automatically Tag Amazon EC2 Resources in Response to API Events 

 Amazon EC2 Systems Manager Automation is now an Amazon CloudWatch Events 

Target 

 EC2 Run Command is Now a CloudWatch Events Target 

 Automate remediation actions for Amazon EC2 notifications and beyond using EC2 

Systems Manager Automation and AWS Health 

 High-Resolution Custom Metrics and Alarms for Amazon CloudWatch 

  

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/WhatIsCloudWatchEvents.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/AlarmThatSendsEmail.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/OperationList-query-ec2.html
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/APIReference/API_Operations_List.html
https://aws.amazon.com/sns/
https://aws.amazon.com/sns/
https://www.youtube.com/watch?v=x4GkAGe65vE
https://www.youtube.com/watch?v=x4GkAGe65vE
https://www.youtube.com/watch?v=x4GkAGe65vE
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/WhatIsCloudWatchEvents.html
https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-automatically-tag-amazon-ec2-resources-in-response-to-api-events/
https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-automatically-tag-amazon-ec2-resources-in-response-to-api-events/
https://aws.amazon.com/blogs/mt/amazon-ec2-systems-manager-automation-is-now-a-amazon-cloudwatch-events-target/
https://aws.amazon.com/blogs/mt/amazon-ec2-systems-manager-automation-is-now-a-amazon-cloudwatch-events-target/
https://aws.amazon.com/blogs/mt/amazon-ec2-systems-manager-automation-is-now-a-amazon-cloudwatch-events-target/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/ec2-run-command-is-now-a-cloudwatch-events-target/
https://aws.amazon.com/blogs/mt/automate-remediation-actions-for-amazon-ec2-notifications-and-beyond-using-ec2-systems-manager-automation-and-aws-health/
https://aws.amazon.com/blogs/mt/automate-remediation-actions-for-amazon-ec2-notifications-and-beyond-using-ec2-systems-manager-automation-and-aws-health/
https://aws.amazon.com/blogs/mt/automate-remediation-actions-for-amazon-ec2-notifications-and-beyond-using-ec2-systems-manager-automation-and-aws-health/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/category/amazon-cloud-watch/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/category/amazon-cloud-watch/
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Evoluir 
A evolução é o ciclo contínuo de melhoria ao longo do tempo. Implemente pequenas 

alterações incrementais frequentes com base nas lições aprendidas com base nas atividades 

de operações e avalie o êxito delas na obtenção de melhorias. 

Para evoluir suas operações ao longo do tempo, você deve ser capaz de: 

 Aprender, compartilhar e aprimorar 

Aprenda, compartilhe e aprimore 

É essencial que você forneça regularmente tempo para análise das atividades operacionais, 

análise de falhas, experimentação e aprimoramentos. Quando as coisas falham, você deve 

garantir que sua equipe, assim como toda a sua comunidade de engenharia, aprenda com 

essas falhas. Você deve analisar falhas para identificar as lições aprendidas e planejar 

melhorias. Você desejará revisar regularmente suas lições aprendidas com outras equipes 

para validar suas ideias. 

Tenha um processo de melhoria contínua: avalie e priorize regularmente oportunidades de 

melhoria para concentrar os esforços no que possam fornecer os maiores benefícios. 

Executar análise pós-incidente: revise os eventos que afetam o cliente e identifique as 

causas contributivas e os itens de ação preventiva. Use essas informações para desenvolver 

mitigações para limitar ou evitar recorrência. Desenvolva procedimentos para respostas 

rápidas e eficazes. Comunique fatores contribuintes e ações corretivas conforme apropriado, 

de acordo com o público-alvo. 

Implemente ciclos de comentários: inclua ciclos de comentários em seus procedimentos e 

cargas de trabalho para ajudá-lo a identificar problemas e áreas que precisam ser 

aprimoradas. 

Execute gerenciamento de conhecimento: existem mecanismos para que os membros da 

equipe descubram as informações que estão procurando em tempo hábil, acessem essas 

informações e identifiquem que são atuais e completas. Mecanismos estão presentes para 

identificar o conteúdo necessário, o conteúdo que precisa de atualização e o conteúdo que 

deve ser arquivado para que ele não seja mais referenciado. 

Defina motivadores para melhorias: identifique motivadores para melhorias para ajudá-lo a 

avaliar e priorizar oportunidades. 

Na AWS, você pode agregar os logs de todas as suas atividades operacionais, cargas de 

trabalho e infraestrutura para criar um histórico de atividades detalhado. Em seguida, você 

pode usar as ferramentas da AWS para analisar suas operações e integridade da carga de 

trabalho ao longo do tempo (por exemplo, identificar tendências, correlacionar eventos e 
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atividades a resultados e comparar e contrastar ambientes e sistemas) para revelar 

oportunidades de melhoria com base em seus motivadores. 

Use o CloudTrail para monitorar a atividade da API (por meio do Console de Gerenciamento 

da AWS, CLI, SDKs e APIs) para saber o que está acontecendo em suas contas. Monitore as 

atividades de implantação das ferramentas do desenvolvedor da AWS com o CloudTrail e o 

CloudWatch. Isso adicionará um histórico detalhado das atividades de suas implantações e 

seus resultados aos dados de log do CloudWatch Logs. 

Exporte seus dados de log para o Amazon S3 para armazenamento de longo prazo. Usando o 

AWS Glue, você descobre e prepara dados de log no Amazon S3 para análise. Use o Amazon 

Athena, por meio de sua integração nativa com o Glue, para analisar dados de log. Use uma 

ferramenta de inteligência de negócios como o Amazon QuickSight para visualizar, explorar e 

analisar seus dados. 

Valide insights: revise os resultados e as respostas da análise com equipes multifuncionais e 

proprietários de negócios. Use essas revisões para estabelecer um entendimento comum, 

identificar impactos adicionais e determinar cursos de ação. Ajuste as respostas conforme 

apropriado. 

Faça análises de métricas de operações: execute regularmente análises retrospectivas de 

incidentes e métricas de operações com participantes entre equipes, incluindo liderança, de 

diferentes áreas da empresa. Use essas revisões para identificar oportunidades de melhorias, 

possíveis cursos de ação e compartilhar as lições aprendidas. 

Procure oportunidades para melhorar em todos os seus ambientes (por exemplo, 

desenvolvimento, teste e produção). 

Documente e compartilhe as lições aprendidas: documente e compartilhe as lições 

aprendidas com a execução de atividades operacionais para poder usá-las internamente e 

entre equipes. 

Você deve compartilhar o que suas equipes aprendem para aumentar os benefícios em toda a 

organização. Você desejará compartilhar informações e recursos para evitar erros que podem 

ser evitados e facilitar os esforços de desenvolvimento. Isso permitirá que você se concentre 

no fornecimento dos recursos desejados. 

Use o AWS Identity and Access Management (IAM) para definir permissões que permitem 

acesso controlado aos recursos que você deseja compartilhar dentro e entre contas. Você 

deve usar os repositórios do AWS CodeCommit com controle de versão para compartilhar 

bibliotecas de aplicativos, procedimentos com script, documentações de procedimentos e 

outras documentações do sistema. Compartilhe seus padrões de computação partilhando o 

acesso às suas AMIs e autorizando o uso de suas funções Lambda nas contas. Você também 

deve compartilhar seus padrões de infraestrutura como modelos do CloudFormation. 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/S3Export.html
https://aws.amazon.com/glue/
https://aws.amazon.com/athena/
https://aws.amazon.com/athena/
https://aws.amazon.com/quicksight/
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Por meio de APIs e SDKs da AWS, você pode integrar ferramentas e repositórios externos e de 

terceiros (por exemplo, GitHub, BitBucket e SourceForge). 

Ao compartilhar o que você aprendeu e desenvolveu, tenha cuidado para estruturar as 

permissões para garantir a integridade dos repositórios compartilhados. 

Aloque tempo para fazer melhorias: dedique tempo e recursos em seus processos para 

possibilitar melhorias incrementais contínuas. 

Na AWS, você pode criar duplicatas temporárias de ambientes, reduzindo o risco, o esforço e 

o custo da experimentação e dos testes. Esses ambientes duplicados podem ser usados para 

testar as conclusões de sua análise, experimentar e desenvolver e testar as melhorias 

planejadas. 

Recursos 

Consulte os recursos a seguir para saber mais sobre as melhores práticas da AWS para 

aprender com a experiência. 

Documentação 

 Querying Amazon VPC Flog Logs 

 Monitoring Deployments with Amazon CloudWatch Tools 

 Analyzing VPC Flow Logs with Amazon Kinesis Data Firehose, Amazon Athena, and 

Amazon QuickSight 

 Share an AWS CodeCommit Repository 

 Use resource-based policies to give other accounts and AWS services permission to use 

your Lambda resources 

 Sharing an AMI with Specific AWS Accounts 

 Using AWS Lambda with Amazon SNS 

Conclusão 
A excelência operacional é um esforço contínuo e iterativo. 

Configure sua organização para o êxito com metas compartilhadas. Garanta que todos 

entendam sua parte na obtenção de resultados empresariais e como eles afetam a capacidade 

de êxito de outras pessoas. Dê suporte aos membros da equipe para que eles possam oferecer 

suporte aos resultados empresariais. 

https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/vpc-flow-logs.html
https://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/monitoring-cloudwatch.html
https://aws.amazon.com/blogs/big-data/analyzing-vpc-flow-logs-with-amazon-kinesis-firehose-amazon-athena-and-amazon-quicksight/
https://aws.amazon.com/blogs/big-data/analyzing-vpc-flow-logs-with-amazon-kinesis-firehose-amazon-athena-and-amazon-quicksight/
https://aws.amazon.com/blogs/big-data/analyzing-vpc-flow-logs-with-amazon-kinesis-firehose-amazon-athena-and-amazon-quicksight/
http://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/userguide/how-to-share-repository.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-permissions.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/sharingamis-explicit.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-sns-example.html
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Todo evento e toda falha operacional devem ser tratados como uma oportunidade para 

melhorar as operações de sua arquitetura. Ao compreender as necessidades de suas cargas de 

trabalho, predefinir runbooks para atividades rotineiras e manuais para orientar a resolução 

de problemas, usar as operações como recursos de código na AWS e manter a consciência da 

situação, suas operações estarão prontas e capazes de responder com mais eficiência quando 

ocorrerem incidentes. 

Ao focar na melhoria incremental com base nas prioridades operacionais e nas lições 

aprendidas com a resposta a eventos e a análise retrospectiva, você permitirá o êxito de seus 

negócios, aumentando a eficiência e a eficácia das operações. 

A AWS se esforça para ajudá-lo a criar e operar arquiteturas que maximizam a eficiência 

enquanto você cria implantações altamente responsivas e adaptáveis. Para aumentar a 

excelência operacional de cargas de trabalho, você deve usar as melhores práticas discutidas 

neste documento. 
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