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8 padrões de deployment para transformar seu CI/CD

Introdução

Atualmente, os padrões de deployment CI/CD são cruciais 
para que suas ideias cheguem até produçãode forma rápida 
e segura. Há muito o que analisar nos seus padrões, pois eles 
simulam o ciclo de vida de desenvolvimento do seu software 
(SDLC) e incluem opiniões e governança que são prudentes 
para sua organização e setor. 

Na Harness, temos o privilégio de ver centenas de 
organizações diferentes abordando a estratégia de 
deployment de formas distintas, e isso nos permite destacar 
algumas tendências que merecem atenção. Neste e-book, 
compartilhamos detalhes dos padrões de pipeline mais 
comuns que vemos, o processo para determinar qual pode 
ser o mais adequado à sua organização e como isso pode 
modernizar suas iniciativas de DevOps.

O que é um padrão de deployment?

Um padrão de deployment em geral é composto por uma ou 
mais etapas em que o código-fonte é transformado em uma 
compilação, que é testada e implantada em um ou vários 
ambientes até chegar ao usuário final em produção.

Código-fonte Compilar Testar Deploy
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Por que adotar padrões de deployment?
À medida que os sistemas se tornam mais 
complexos, distribuídos e modulares, nossa 
expectativa é que eles sempre tenham um 
bom desempenho. Na entrega de software, 
é fundamental contar com um modo seguro, 
rápido e repetível de levar as alterações à 
produção.

Por exemplo, muitas organizações usam shell 
scripts tradicionais para fazer deployment 
dos seus aplicativos. Esses scripts servem 
como um pipeline simples para o deployment 
de uma nova compilação ou versão em um 
servidor ou ambiente de destino. 

Porém, nos ambientes distribuídos 
complexos atuais, esses scripts precisariam 
ser modificados e executados dezenas ou 

Qual é a diferença entre um BOM padrão de 
deployment e um EXCELENTE?
A grosso modo, um padrão de deployment 
bom gera pipelines rápidos e repetíveis. Já 
um padrão ótimo gera pipelines rápidos, 
repetíveis e seguros.

Segundo o livro “Accelerate:The Science of Lean 
Software and DevOps: Building and Scaling 
High Performing Technology Organizations”, 
os profissionais de elite têm prazos de entrega 
inferiores a 1 hora e uma taxa de falha de 
alteração inferior a 15% para deployments em 
produção. Portanto, um padrão ótimo será 
concluído em menos de uma hora e detectará 
95% das anomalias e regressões antes que o 
código chegue ao usuário final.

Se o seu código demora mais de uma hora 
para chegar à produção ou se mais de 20% dos 
deployments falham, é recomendável que você 
reconsidere o design e a estratégia do pipeline.

A estrutura dos padrões de deployment tende 
a seguir o que mais os impulsiona. Em última 
análise, o objetivo principal tem um impacto 
na própria estrutura do pipeline. Assim, para 
determinar quais são as estruturas mais 
adequadas à sua organização, que é única, é 
importante considerar os fatores mais comuns 
que ajudam a fundamentar essas decisões.

centenas de vezes por conta de mudanças 
comuns que precisam de atualizações 
constantes, como nomes de servidores, 
senhas hard-coded ou endereços de IP e 
dados confidenciais.
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Mas o que acontece se o artefato tem 
bugs ou impacta os usuários finais?

Veja algumas considerações importantes para se ter em mente ao projetar pipelines:

Os pipelines podem ser tão singulares quanto as organizações, embora os padrões não demorem 
a aparecer à medida que o setor caminha para a padronização.

Automação/
cobertura de 
testes e qualidade

Segurança 
(exemplo: 
verificação de 
vulnerabilidade)

Configuração do 
ambiente de destino 
(por exemplo, 
computação efêmera)

Variáveis  
e segredos

Estratégia de 
lançamento  
(Blue/Green e 
Canary)

Aprovações

Auditoria  
e compliance

Estratégias 
para falhas e 
reversões

Gestão de  
SLAs, SLOs, SLIs

Para que você está otimizando seus deploys?

Vamos começar com a definição de Continuous 
Delivery de Jez Humble, da DevOps Research 
Association (DORA) e coautor do livro 
Accelerate:

"A Continuous Delivery é a capacidade 
de implementar alterações de todos os 
tipos (incluindo novos recursos, alterações 
de configuração, correções de bugs e 
experimentos) em produção, ou diretamente 
para os usuários, com segurança e rapidez de 
maneira sustentável."

Segurança significa que os pipelines 
apresentam qualidade, testes e um mecanismo 
para lidar com falhas. A rapidez faz com que os 
pipelines promovam código sem intervenção 

humana, de forma automatizada. Por fim, ser 
sustentável significa que os pipelines podem 
conseguir tudo isso de forma constante com 
poucos esforços e recursos.

No mundo real, é raro algum cliente compilar 
pipelines seguros, rápidos e sustentáveis. Por 
exemplo, um pipeline que simplesmente pega 
um artefato de um repositório e o implanta em 
um cluster Kubernetes pode levar menos de 20 
a 30 segundos.
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Fatores impulsionadores da seleção de padrão de 
deployment

À medida que os sistemas se tornam mais distribuídos, o 
número de locais em que um serviço precisa ser implantado 
aumenta. Se o seu objetivo principal for implantar em vários 
ambientes/locais, os pipelines tenderão a ser mais centrados no 
deployment, favorecendo a orquestração de todos os ambientes 
pelos quais um serviço precisa passar.

Ambientes

A orquestração de testes é um uso popular dos padrões. Como 
é preciso encadear várias metodologias de teste diferentes, 
o padrão de deployment é onde a automação de testes 
progressivos se encaixa naturalmente. Esses padrões tendem a 
ter estágios mais longos à medida que a progressão ocorre entre 
os ambientes. Além disso, o rigor do teste aumenta. Isso faz com 
que os estágios levem mais tempo à medida que o padrão se 
aproxima da produção.

Testes

Com a ascensão dos microsserviços, os deployments tendem a 
incluir mais de um serviço.
Se o padrão de implantação for usado para orquestração de 
serviço, vários serviços em paralelo ou sequência precisarão 
ser implementados. Esses padrões tendem a ser usados para a 
orquestração de vários serviços, garantindo uniformidade em 
seus deployments.

Serviços

Em algum momento, o recurso precisa corresponder à 
expectativa. Os padrões que se concentram nos resultados 
tendem a ter estágios finais mais longos e não terminam quando 
o deployment acaba. O resultado pode indicar a garantia 
de SLAs/SLOs/SLIs e, se violado, o padrão é um canal para 
restauração/MTTR. A regressão ou uma mudança no resultado 
pode ocorrer horas ou dias depois de um deployment.

Resultado

Antes de haver padrões de deployment, as pessoas estavam 
muito envolvidas com deployments progressivos. Se o processo 
de deploy ainda tiver muitas etapas manuais e demandar muitos 
gates de aprovação (por exemplo, conduzidos por pessoas), 
esses pipelines tenderão a ser longos e usados como um 
local para acompanhar o fluxo de trabalho humano. Padrões 
modernos procuram evitar esses problemas.

Pessoas
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8 padrões de deployment para transformar seu CI/CD 

Workloads e infraestrutura modernos permitem 
fazer mudanças de forma muito mais fácil. Com 
um lançamento Canary, as alterações podem 
ser introduzidas com segurança em todos os 
ambientes e apresentadas ao cliente de maneira 
segura. Caso você não conheça o lançamento 
Canary, ele apresenta alterações como uma 
porcentagem do tráfego ou infraestrutura e 
continua a promover as alterações conforme 
são verificadas até que a versão estável seja 
completamente substituída pelo Canary. Com 
o padrão centrado em resultados, quando os 
objetivos são alcançados, as mudanças estão 
prontas para o deployment.

Quais são as vantagens desse padrão?

Trata-se de uma abordagem muito pragmática 
para implementar mudanças na produção. 
Há menos ênfase na decisão do ambiente a 
receber o deploy e mais ênfase em entender 
se as mudanças fazem sentido e estão sendo 
entregues dentro dos objetivos predefinidos 
(qualidade, segurança, governança, 
eficiência…).
Os lançamentos Canary, combinados a vários 
testes mais rigorosos ou mais difíceis de passar, 
como teste de imersão, transmitem a confiança 
de que a mudança atende às expectativas.

Agilidade: 
Alta

Pontuação do padrão

Complexidade do padrão: 
Baixa 

Risco de falha na mudança: 
Baixa

Administração: 
Média 

— 
Centrado em resultados

Onde vemos esse padrão?

Esse padrão exige que as equipes tenham 
infraestrutura madura e engenharia moderna e 
de qualidade. Nas áreas em que os aplicativos 
são a partir mais importante da organização, 
como no caso de eCommerce, os clientes 
tendem a exibir esse padrão. A máxima de que 
seus clientes não se importam com o modo 
como você fez algo [infraestrutura], mas sim 
com o que você fez [mudanças no aplicativo] 
vale muito para as empresas de eCommerce

Oportunidades de melhoria com este padrão

Dependendo de quem é o cliente interno para 
esse padrão, a fase de teste (que é a principal 
guardiã da produção) pode ser considerada 
a etapa mais importante para as equipes de 
desenvolvimento.
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Há uma bifurcação na jornada de pipeline: 
ou o pipeline é totalmente automatizado ou 
é totalmente manual. O padrão de Button 
Push permite a aprovação humana ao fim do 
processo, ou seja, não remove completamente 
o elemento humano. Este método permite mais 
uma validação por motivos de conformidade, 
regulamentação ou confiança.

Quais são as vantagens desse padrão?

A combinação de conhecimentos humanos e 
sistêmicos tira o fardo das equipes de engenharia 
para aproximar o lançamento candidato da 
produção. Então, dependendo dos requisitos 
de regulamentação, de conformidade ou da 
organização, um humano pode revisar todos os 
fatos e descobertas que foram produzidos de 
forma sistemática. Se você está encontrando 
resistência em sua jornada de automação de 
pipeline, o padrão de Button Push é uma boa 
opção intermediária que ainda permite que a 
automação continue gerando confiança.

Agilidade:  
Baixa a média

Complexidade do padrão: 
Baixa a média

Risco de falha na mudança: 
Baixa a média

Administração: 
Baixa

— 
Button Push

Onde vemos esse padrão?

Principalmente em organizações em que há 
requisitos de conformidade ou regulamentação 
que envolvem a aprovação por uma parte 
responsável. Quando as organizações tentam 
limitar o número de aprovações manuais, mas 
não conseguem removê-las totalmente, o 
padrão de Button Push é uma boa escolha.

Oportunidades de melhoria com este padrão

Fornecer todas as informações necessárias 
para tomar uma decisão e mantê-las em um 
formato auditável é um desafio para certas 
plataformas de CI/CD que não têm recursos 
prontos para etapas manuais. Adicionar uma 
etapa manual a um processo automatizado 
costuma ser difícil. Depois que a equipe 
desenvolve esse padrão, expandir o número 
de aprovações manuais pode ser uma 
armadilha ou um antipadrão que pode levar ao 
padrão de aprovação.

Se você está encontrando resistência 
em sua jornada de automação de 
pipeline, o padrão de Button Push 
é uma boa opção intermediária que 
ainda permite que a automação 
continue gerando confiança.

Pontuação do padrão
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A automação de testes pode ganhar vida 
própria. As estruturas de teste modernas 
imitam o desenvolvimento de aplicativos que 
têm necessidades de orquestração e pacotes 
a serem implantados junto com o próprio 
aplicativo. Modificar a cobertura de teste para 
englobar as alterações do aplicativo é algo que 
se espera de testes automatizados. Ter um 
pipeline dedicado à automação de testes pode 
ser uma escolha prudente.

Quais são as vantagens desse padrão?

Com as organizações tendo uma ênfase 
maior em testes automatizados, fazer o teste 
certo requer iteração de forma semelhante 
ao desenvolvimento de aplicativos. O padrão 
de automação de teste trata ativos de teste/
garantia de qualidade como ativos de aplicativo 
que podem implantar e executar conjuntos de 
testes em relação a artefatos de aplicativo. 
O pipeline pode ser executado de forma 
independente, portanto, se os desenvolvedores 
e/ou engenheiros de garantia de qualidade 
quiserem fornecer feedback antecipadamente, 
é possível fazê-lo com esse padrão, que foi 
projetado para ser executado várias vezes.

Agilidade:  
Média

Complexidade do padrão: 
Média

Administração: 
Baixa

— 
Automação de testes

Onde vemos esse padrão?

Este padrão pode ser a Lei de Conway em 
jogo. Vemos isso com clientes que estão 
desenvolvendo suas práticas de automação 
de teste ou tendem a ter muitas iterações em 
seus conjuntos de testes. Vários clientes de 
diferentes verticais tiveram variações desse 
padrão em que a automação de teste foi 
orquestrada por pipelines dedicados.

Oportunidades de melhoria com este padrão

Como acontece com qualquer pipeline 
específico (com exceção do caminho completo 
para a produção), a automação de teste 
representa as etapas ideais para o Continuous 
Delivery. Dependendo de quem projetou o 
pipeline, a separação da garantia de qualidade 
em um pipeline independente para aplicativos 
que passam pelo padrão pode criar um 
caminho de menor resistência.

Risco de falha na mudança: 
Baixa

Pontuação do padrão

Executar testes

Artefato
Dependências de pacote
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Ao pensar em um pipeline tradicional, 
vem à mente a noção de um artefato por 
execução de um pipeline. No entanto, existem 
circunstâncias em que mais de um artefato 
precisa ser implantado durante a execução de 
um pipeline. Por exemplo, ao implantar vários 
serviços simultaneamente para uma mudança 
de plataforma ou diferentes tipos de artefatos, 
como, artefatos estáticos junto de artefatos de 
aplicação, onde o objetivo principal do padrão 
multisserviços é implantar de forma orquestrada.

Quais são as vantagens desse padrão?

O padrão multisserviços provê a capacidade 
de implantar vários serviços ao mesmo tempo 
durante um deploy. Conforme as normas 
corporativas envolvem a organização e novos 
serviços são criados, o estabelecimento de 
um nível básico de confiança para todos os 
serviços implantados no pipeline representa 
uma versão mais segura. Quanto mais 
granulares os aplicativos e serviços se tornam, 
mais se consolida a inclusão de serviços 
adicionais ao pipeline para o design do padrão.

Agilidade:  
Média a alta

Complexidade do padrão: 
Média

Administração: 
Média

— 
Multisserviços

Onde vemos esse padrão?

Organizações que estão construindo 
plataformas, por exemplo, têm mais de um 
artefato por vez para um release. As versões 
anteriores do padrão estariam executando 
o mesmo pipeline repetidamente apenas 
alterando o artefato e/ou destino para o 
deploy.

Oportunidades de melhoria com este padrão

Orquestrar vários deploys de serviço pode ser 
complexo, especialmente durante um cenário 
de falha parcial. Cada serviço deve ser 
independente um do outro e não fortemente 
acoplado.  
 
No entanto, se um serviço dependesse de um 
resultado de outro serviço, poderia haver um 
atraso na implementação de um novo recurso, 
pois o pipeline precisa ter lógica ou o sistema 
subjacente precisa determinar o que falhou e 
o que foi bem-sucedido no passado.

Risco de falha na mudança: 
Baixa a média

Conforme as normas corporativas envolvem a organização e 
novos serviços são criados, o estabelecimento de um nível 
básico de confiança para todos os serviços implantados no 
pipeline representa uma versão mais segura.

Pontuação do padrão
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Quanto mais seus aplicativos forem 
distribuídos, você terá mais artefatos e 
ambientes para orquestrar. Levando em 
conta essas duas preocupações, o padrão 
de ambiente multisserviços pode ajudar a 
conduzir mudanças em vários ambientes com 
diversos artefatos.

Quais são as vantagens desse padrão?

O que estava em vigor antes desse padrão pode 
ser uma das orquestrações mais complexas, 
garantindo a paridade entre os ambientes e os 
vários artefatos que precisam ser implantados. 
Esse padrão surgiu da necessidade de 
automatizar um cenário de deployment 
complexo. Nem todos os artefatos e serviços 
são criados igualmente. Interagir com diferentes 
provedores de infraestrutura de aplicativos, 
como um cache ou um banco de dados, requer 
uma estratégia diferente para implantar e 
aumentar o número de ambientes/infraestrutura 
diferentes. O padrão de ambiente multisserviços 
conduz a essas duas preocupações.

Agilidade:  
Média

Complexidade do padrão: 
Alta

Administração: 
Média a alta

— 
Ambiente multisserviços 

Onde vemos esse padrão?

Esse padrão é comum em organizações 
com topologias complexas e que lidam com 
uma carga significativa para garantir essas 
topologias. Por exemplo, fornecedores de 
eCommerce e viagens e lazer que gerenciam 
constantemente tráfego em escala da Web.

Oportunidades de melhoria com este padrão

Esse padrão geralmente é dividido em pipelines 
separados, abrangendo pré-produção e, em 
seguida, produção. Ao cruzar potencialmente 
vários tipos de capacidade em um pipeline (por 
exemplo, alterações de aplicativo e cache), 
o efeito total de todas as alterações precisa 
ser verificado. Isso pode ser um teste de 
imersão ou pipelines específicos de produção, 
uma vez que os ambientes inferiores foram 
considerados adequados.

Risco de falha na mudança: 
Baixa

Pontuação do padrão
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Às vezes é difícil remover completamente 
o elemento humano do pipeline. Com o 
padrão de semiaprovação, há uma mistura 
de automação e aprovação humana 
(quando necessário). É uma combinação de 
abordagens novas e tradicionais.

Quais são as vantagens desse padrão?

Para organizações com obrigações de 
regulamentação e conformidade ou que são 
mais sensíveis a riscos, esse é um passo em 
direção à automação total. Automatizar até 
mesmo partes das etapas de promoção entre 
ambientes pode representar uma mudança 
fundamental na organização. Quando 
pensamos de modo pragmático sobre onde 
aplicar primeiro a automação, vemos que 
as promoções/aprovações automatizadas 
acontecerão em ambientes pré-produtivos. Esse 
padrão pode ser um catalisador de mudanças.

Agilidade:  
Baixa a média

Complexidade do padrão: 
Média

Administração: 
Média a alta

— 
Semiaprovação

Onde vemos esse padrão?

Em empresas de serviços financeiros e setores 
regulamentados, esses padrões existem 
para abordar o impulso para a inovação e a 

Risco de falha na mudança: 
Baixa

transformação digital. As organizações que 
também têm alterações de alto risco podem 
podem somente considerar um escopo menor 
de serviços para implementar esse padrão.

Oportunidades de melhoria com este padrão

Se houver muitos gates de aprovação ou se 
houver atraso em algum deles, teremos um 
gargalo. O padrão de aprovação total utiliza 
o padrão de semiaprovação e adiciona uma 
aprovação manual a cada etapa. Como um 
padrão mais evolutivo, melhorias serão feitas à 
medida que a confiança no pipeline continuar e 
a necessidade de aprovações manuais diminuir.

Automatizar até mesmo partes das etapas 
de promoção entre ambientes pode 
representar uma mudança fundamental 
na organização.

Pontuação do padrão

Aprovar
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Você se lembra de quando brincava de telefone 
sem fio quando criança? Uma mensagem 
secreta era passada de um para o outro, 
podendo ser levemente modificada por cada 
pessoa. A graça era ver o quanto a mensagem 
original tinha mudado ao chegar ao fim. Isso 
pode ser um padrão em seu pipeline. Com 
o padrão de aprovação total, a maioria das 
etapas da promoção, senão todas, exigem uma 
aprovação manual. 

Quais são as vantagens desse padrão?

Para organizações mais conservadoras e com 
maior aversão ao risco, o padrão de aprovação 
completa imita o SDLC atual. A resistência 
à adoção do padrão seria baixa, pois 
provavelmente o que ocorria antes era o uso de 
um pipeline com etapas desconexas em várias 
plataformas. Esse padrão ajuda a detectar onde 

Risco de falha na mudança: 
Baixa

Agilidade:  
Baixa

Complexidade do padrão: 
Média

Administração:  
Alta

— 
Padrão de aprovação total

ocorrem os gargalos e, se alguma evolução 
futura aparece no horizonte, as áreas de 
melhorias ficam muito aparentes.

Onde vemos esse padrão?

Esse padrão geralmente dá suporte a 
setores altamente regulamentados, como 
infraestrutura crítica, inteligência, área militar 
e organizações financeiras e de saúde. 
Quando há a necessidade de reunir forças de 
trabalho diferentes para entregar um projeto, 
como várias organizações de contratação 
ou consultoria, pode ser que a confiança 
automatizada não seja estabelecida de 
imediato, apenas em futuras versões do projeto.

Oportunidades de melhoria com este padrão

Na maioria das vezes, as etapas de aprovação 
manual indicam que há testes manuais. 
Especialmente se você estiver em sua primeira 
incursão para colocar um item em produção, a 
automação virá à medida que os aprendizados 
sobre todas as etapas de um deployment de 
produção forem liberados. Esse upgrade do 
processo manual existente sendo rastreado por 
um fluxo de trabalho ou pipeline é o primeiro 
passo para a automação. Depois que todas as 
etapas estiverem concluídas, o pipeline estará 
concluído. A posse do que acontece após o 
deployment segue a estrutura organizacional.

Pontuação do padrão
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Em um modelo GitOps, a configuração 
desejada do sistema é armazenada em um 
sistema de controle de versões, como o Git. 
Em vez de fazer alterações no sistema por 
meio de uma UI ou CLI, o engenheiro altera 
os arquivos de configuração que representam 
o estado desejado usando o Git como uma 
única fonte de verdade. Se houver diferenças 
entre o estado desejado armazenado no Git e o 
estado real do sistema, é um sinal de que nem 
todas as alterações foram implantadas. Essas 
alterações podem ser revisadas e aprovadas 
por meio de mecanismos de controle de versão 
padrão, como Pull Requests, revisões de código 
e Merge com a master. Quando as alterações 
são aprovadas e têm o merge realizado na 
branch principal, um processo de software do 
operador é responsável por alterar o estado 
atual do sistema para o estado desejado com 
base na configuração armazenada no Git.

preferem o GitOps porque, com ele, obtêm 
a liberdade de implantar software sem ter 
que interagir com uma UI de CD tradicional 
e conseguem evitar pipelines de deployment 
demasiado burocráticos. A maioria dos 
desenvolvedores conhece bem o Git, 
configuração como código e infraestrutura 
como código, o que significa que eles não vão 
ter que aprender a usar um sistema de CD 
totalmente novo. 

Agilidade: 
Alta

Complexidade do padrão: 
Média

Administração: 
Média

— 
GitOps

Risco de falha na mudança: 
Média

Quais são as vantagens desse padrão?

O GitOps é o padrão mais rápido para os 
desenvolvedores implantarem alterações de 
código em ambientes. Os desenvolvedores 

O GitOps é o padrão mais rápido para 
os desenvolvedores implantarem 
alterações de código em ambientes. 

Os desenvolvedores preferem o GitOps 
porque, com ele, obtêm a liberdade 
de implantar software sem ter que 
interagir com uma UI de CD tradicional 
e conseguem evitar pipelines de 
deployment demasiado burocráticos.

Pontuação do padrão

Pla taforma 
Harness

Agente do GitOps
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Onde vemos esse padrão?

Esse padrão é ideal para ambientes que não 
são de produção e que têm altas taxas de 
alteração e baixas chances de falha, embora 
essas não sejam limitações estritas. O GitOps é 
frequentemente usado em ambientes de teste ou 
aplicativos que não são críticos para os negócios. 

Oportunidades de melhoria com este padrão

O GitOps abrange um subconjunto do ciclo 
de vida do software focado principalmente na 
automação de infraestrutura. Isso é importante 
porque as ferramentas GitOps são muitas vezes 
vendidas como uma solução universal que 
resolverá todos os problemas de lançamento, 
e isso não é verdade. Em primeiro lugar, o 
GitOps exige que seus artefatos de deployment 
já estejam lá. Isso significa que tarefas como 
compilação de código, execução de testes de 
unidade/integração, verificação de segurança e 
análise estática não são o foco das ferramentas 
de GitOps. Para esse padrão, presume-se que 
essas tarefas já estejam resolvidas. 

O GitOps também não lida com a promoção 
de lançamentos entre ambientes. O GitOps 
usa um modelo de aprovação de Pull Request 
em que os desenvolvedores fazem alterações, 
criam PRs e, em seguida, um aprovador pode 
aceitar a PR. Em geral, isso funciona muito 
bem até que seja preciso incluir aprovações de 
negócios. A equipe comercial pode não estar 
familiarizada com Git ou PRs. Se uma equipe 
precisa de aprovações de negócios, ela precisa 
criar um processo no GitOps. Isso aumenta 
muito o prazo de entrega. O GitOps depende 
de um modelo baseado essencialmente em 
aprovação de PR, no qual o aprovador de PR 
é responsável pelas revisões. Depois que a 
PR é aprovada, não há como impor regras de 
política corporativa. As empresas precisam 
de maneiras para controlar o que os usuários 
finais podem fazer no cluster e garantir que 
os clusters estejam em conformidade com as 
políticas da empresa. Essas políticas podem 
existir para atender aos requisitos legais e 
de governança ou para aplicar as melhores 
práticas e convenções organizacionais.

Alteração de código
Confirmação

O agente rege

Implantação

Atualização de clusters
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Conclusão 

Na Harness, temos a oportunidade de ver 
como centenas de organizações implementam 
pipelines de entrega de software. Indo além 
das organizações, os padrões abordados 
neste e-book, servem como abordagens 
para colocar ideias em produção e continuar 
a evolução, balanceando a agilidade e as 
restrições regulatórias. Nenhum padrão é 
melhor que os demais, pois cada organização 
e vertical da indústria que ele representa tem 
necessidades diferentes. Como os pipelines 
reúnem habilidades díspares e os aplicativos 
são o fruto do trabalho de muitas equipes, os 
pipelines podem ser altamente exclusivos e com 
caracteristicas diferentes para cada organização.

Equipes e organizações podem ter variações 
ou combinações de vários padrões. Com 
o ajuste dos processos em relação a 
aprovações manuais e automação total, 
esses padrões oferecem suporte a diferentes 
níveis de agilidade, confiança e opinião. 
Embora sua meta específica possa não 
corresponder totalmente aos padrões que 
abordamos, esses modelos podem atuar 
como uma base para o desenvolvimento de 
pipeline em sua organização.

Continuous 
Integration

Continuous 
Delivery 

Chaos 
Engineering

Service Reliability 
Management

Secure Testing 
Orchestration

Cloud Cost 
Management

Feature Flags



A Harness, the Modern Software Delivery Platform™, oferece uma 
maneira simples e segura para as equipes de engenharia e DevOps 
lançarem aplicativos rapidamente em produção. A Harness usa 
machine learning para detectar a qualidade dos deployments e 
reverter de modo automático os que falharam, o que economiza 
tempo e reduz a necessidade de scripts personalizados e 
supervisão manual, devolvendo aos engenheiros seus fins de 
semana. A Harness Inc. tem sede em São Francisco.

Saiba mais em harness.io.

Sobre a Harness
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