
Manual do arquiteto
de automação:
um guia para a jornada de automação
da sua empresa, do início ao fim
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² Whitepaper da IDC patrocinado pela Red Hat. “Red Hat Ansible Automation Improves IT Agility and Time to Market”, Documento 
#US45090419, junho de 2019.
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Drives Innovation”, julho de 2020.

A automação é atualmente a principal 

estratégia tecnológica de muitas 

organizações. Impulsionadas pela 

necessidade de inovar mais rápido, 

gerenciar ambientes de TI cada vez mais 

complexos, acomodar novas abordagens 

de desenvolvimento e cumprir com 

objetivos financeiros, empresas estão 

priorizando a automação. De fato, uma 

pesquisa recente revelou que três em 

cada cinco tomadores de decisão citam 

a automação como uma das principais 

iniciativas de suas empresas.¹ 

Muitas organizações já têm algum tipo de 

automação voltada para tarefas, mas a 

automação em escala e de alto valor que 

engloba equipes, locais, plataformas e 

processos está se tornando o foco principal.  

Para ela acontecer precisamos do 

arquiteto de automação, uma nova função 

que ajuda a criar a mentalidade de priorizar 

a automação para alcançar objetivos de 

negócios, financeiros e de transformação. 

O arquiteto de automação é essencial 

para ajudar as organizações a migrar 

para um processo de automação mais 

abrangente, como uma automação de 

ponta a ponta dos processos de TI, e 

promover boas práticas de automação 

em toda a empresa.

Automatizar uma tarefa é relativamente 

simples, mas os melhores resultados são 

alcançados com uma estratégia bem 

planejada para a automação de ponta 

a ponta. Nesta era onde "tudo é digital", 

as empresas precisam ser mais rápidas, 

inovadoras e ágeis do que a concorrência. 

Uma estratégia de automação pode ajudar 

as organizações a atingir objetivos que 

dependem altamente da tecnologia. No 

entanto, existem desafios a superar, como 

governança e políticas, transformação 

cultural, desenvolvimento de habilidades, 

escalabilidade, identidades, de riscos de 

segurança e controle e reutilização de 

conteúdos confiáveis de automação.

A função do arquiteto de automação é 

essencial para lidar com esses desafios e 

pode ajudar uma empresa a compreender 

todo o potencial da automação. Neste 

documento, mapeamos as etapas 

necessárias para conduzir a organização 

além da automação centrada em tarefas e 

em direção a uma estratégia que envolva 

toda a empresa.

Introdução

Equipes de operações de 
TI e de DevOps precisam 
de abordagens robustas 
e consistentes para a 
automação, possibilitando 
integração, reutilização e 
tempo para retorno rápido.2

Precisamos do arquiteto 
de automação, uma nova 
função que ajuda a criar a 
mentalidade de priorizar a 
automação.

https://www.redhat.com/pt-br/resources/business-value-red-hat-ansible-automation-analyst-paper
https://www.redhat.com/pt-br/resources/enterprise-open-source-automation-drives-innovation-analyst-material
https://www.redhat.com/pt-br/resources/enterprise-open-source-automation-drives-innovation-analyst-material


Figura 1. Exemplo da Red Hat de como aplicar os conceitos do relatório “Gauge Your Infrastructure Automation 
Maturity” da Forrester para criar sua própria estratégia de automação
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Primeiros passos
Pense no processo de automação como uma jornada, em vez de um destino final. A 

primeira etapa dessa jornada é explorar as necessidades da sua organização. Para isso, 

é preciso considerar outras coisas além das ferramentas usadas atualmente.

Mapeie a maturidade da automação na sua empresa em seis competências-chave 

descritas no relatório da Forrester, "Gauge Your Infrastructure Automation Maturity".³ 

Veja a seguir um exemplo de como aplicar essas competências na sua organização: 

Estratégia 

Mapeie os processos automatizados que 

já existem na organização. Identifique as 

atividades que geram valor e as principais 

iniciativas a serem impulsionadas com 

a automação, como implantações mais 

rápidas de aplicações.  

Priorização 

Avalie, priorize e alinhe-se a roadmaps 

consistentes e estratégicos. É comum ter 

vários projetos de automação contínuos na 

empresa.

Processo 

Compreenda os processos existentes 

e identifique carências e ineficiências. 

Documente como um caso de uso dá certo 

atualmente, corrija as ineficiências e divida 

os processos complexos em partes menores. 

Pessoas 
Identifique as oportunidades de 

desenvolvimento de habilidades, promova 

uma cultura de automação e se alinhe ao 

gerenciamento. Para adotar a automação 

na empresa, muitas equipes precisam estar 

envolvidas no processo, incluindo a equipe 

de linha de negócios, rede, segurança, 

operações, desenvolvimento e infraestrutura.  

Estrutura 

Comece aos poucos, mas pense grande. 

Comece com pequenas unidades 

organizacionais que se concentram em 

casos de uso de automação simples para 

promover a eficiência. A partir desse ponto, 

aumente os esforços. 

Operações 
Redefina as operações para incluir 

novos fluxos de trabalho de processos. 

Compartilhe conhecimentos sobre 

automação, práticas recomendadas e 

roadmaps com a organização.

Este relatório da Forrester 
ajuda a avaliar o seu 
progresso na jornada de 
automação com base em 
nove dimensões essenciais.

Veja o relatório

³ Gardner, Chris, et al. “Gauge Your Infrastructure Automation Maturity”, Forrester, julho de 2020.

https://www.redhat.com/pt-br/engage/solp-Forrester-Automation-s-202010090803
https://www.redhat.com/pt-br/technologies/management/ansible
https://www.redhat.com/pt-br/engage/solp-Forrester-Automation-s-202010090803
https://www.redhat.com/pt-br/engage/solp-Forrester-Automation-s-202010090803


⁴ Estudo sobre liderança inovadora da Forrester Consulting encomendado pela Red Hat. “Enterprise Open Source Automation 
Drives Innovation”, julho de 2020.

5

Principais perguntas para 
avaliar a organização
Considere o que pode estar atrapalhando sua empresa a alcançar os objetivos de 

negócios. Use as perguntas a seguir para tentar compreender o estado atual da 

automação na sua empresa.

Com um entendimento sólido sobre a maturidade de automação da sua organização, 

você estará pronto para desenvolver metas de automação e iniciar o processo de 

transformação.  

Compreenda o estado atual da automação na sua empresa

• Que processos podem ser automatizados para gerar mais valor? 

• Quais processos simples, mas repetitivos, podem ser automatizados 

primeiro para gerar e demonstrar resultados? 

• Existem soluções de automação utilizadas hoje que serão difíceis de gerenciar 

se um especialista no assunto ficar indisponível ou sair da empresa? 

• Existem soluções de automação concorrentes em uso por equipes 

diferentes? Ou recursos de automação para ferramentas específicas que 

precisem ser compilados para automatizar um processo? 

• Existem iniciativas executivas essenciais que possam ser melhoradas com 

a automação? 

• A automação pode ser usada para desafogar as equipes ou unir funções 

diferentes?

99% dos tomadores de 
decisões afirmam que os 
investimentos em software 
de automação geram muitos 
benefícios tecnológicos e 
de negócios.4

Quase metade dos 
tomadores de decisões 
dizem que a necessidade 
de lidar com processos 
manuais e demorados 
os levaram a adquirir 
softwares de automação.4

https://www.redhat.com/pt-br/resources/enterprise-open-source-automation-drives-innovation-analyst-material
https://www.redhat.com/pt-br/resources/enterprise-open-source-automation-drives-innovation-analyst-material
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⁵ Gardner, Chris, et al. Forrester. “Gauge Your Infrastructure Automation Maturity”, Forrester, julho de 2020.

⁶ Estudo sobre liderança inovadora da Forrester Consulting encomendado pela Red Hat. “Enterprise Open Source 
Automation Drives Innovation”, julho de 2020.

Principais prioridades de 
automação⁶

62% 
Automação do gerenciamento 
de segurança

62% 
Automação/integração 
de soluções de segurança 
diferentes que investigam ou 
respondem a ameaças

60% 
Automação do provisionamento

60% 
Automação da oferta de 
softwares

Desenvolvimento/
implantação de 

aplicações
6%

55%

57%

47%

60%

42%

60%

49%

49%

39%

47%

27%

44%

Segurança 8%

DevOps 8%

Automação de rede 13%

Reconfiguração/
segurança

15%

Atualização de 
sistemas/ 

segurança
16%

Implementadores Liderança % 

Adotar a automação empresarial de forma mais abrangente é um processo iterativo 

que não tem apenas uma maneira de medir o sucesso. Para que seja efetiva, é crucial 

que as metas estejam alinhadas. 

É comum que executivos e implementadores discordem quanto aos objetivos e casos 

de uso. Por exemplo, um estudo da Forrester Consulting descobriu que os executivos 

continuam concentrados na automação do gerenciamento de segurança e da resposta 

a ameaças, enquanto os implementadores se concentram mais no provisionamento da 

oferta de softwares.⁵

Definição das metas de 
automação

Figura 2. Participantes do relatório “Enterprise Open Source Automation Drives Innovation” da Forrester Consulting 
sobre quais tarefas eles concluem usando a automação de infraestrutura open source

https://www.redhat.com/pt-br/engage/solp-Forrester-Automation-s-202010090803
https://www.redhat.com/pt-br/resources/enterprise-open-source-automation-drives-innovation-analyst-material
https://www.redhat.com/pt-br/resources/enterprise-open-source-automation-drives-innovation-analyst-material
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⁷ Forrester Research, Inc. “The Forrester Wave: Infrastructure Automation Platforms Q3 2020”, agosto de 2020.

Em uma avaliação dos 
provedores de plataforma de 
automação da infraestrutura 
composta por 26 critérios, 
o relatório "The Forrester 
Wave™:  Infrastructure 
Automation Platforms , Q3 
2020", identifica as principais 
plataformas de automação.⁷

O arquiteto de automação pode reunir 

diferentes visões ao se concentrar nas 

seguintes etapas: 

 

Alinhar-se aos objetivos de negócios

Conectar as iniciativas de automação 

aos desafios e objetivos de negócios. 

Essa abordagem ajuda a identificar o 

que automatizar e a criar os requisitos 

de acordo com as prioridades para 

ter sucesso. Por exemplo, você pode 

automatizar a aplicação de patches para 

aumentar a segurança e a estabilidade 

do sistema e atender às necessidades 

empresariais e, assim, ter um uptime 

melhor com a mesma iniciativa de 

automação. A automação deve permitir 

que você se concentre em resultados em 

vez de saídas. 

 

Agir de forma realista

Definir metas alcançáveis. Economia 

e retorno sobre o investimento (ROI) 

são prioridades comuns, mas considere 

também metas para melhorar o 

gerenciamento de riscos de segurança, 

aumentar a precisão, liberar tempo para a 

inovação e impulsionar a satisfação dos 

stakeholders da linha de negócios. 

Metas realistas devem ser alinhadas às 

habilidades dos talentos da organização 

e incentivar as equipes a aprender e 

expandir suas competências enquanto 

avançam na jornada da automação. Com 

o tempo, as habilidades em automação 

irão melhorar e suas equipes poderão 

ampliar a abrangência e a complexidade 

dos projetos.

Por exemplo, uma equipe pode 

começar pela automação de uma tarefa 

altamente repetitiva, demonstrando 

benefícios de custo e eficiência nesse 

projeto. Então, poderá expandi-la para 

outras tarefas repetitivas relacionadas, 

processos completos ou até mesmo 

implementações globais do projeto. 

 

Otimizar processos, automatizar 

depois

Enquanto você está definindo os projetos 

de automação, pense nos processos que 

está automatizando. Eles são eficientes? 

Eles têm etapas desatualizadas ou 

desnecessárias? Defina se os processos 

podem ser melhorados antes de 

automatizá-los para otimizar a eficiência. 

Se você determinar que um processo é 

ineficiente, resolva essa ineficiência antes 

de automatizá-lo.

União dos pontos de vista

Saiba mais

https://www.redhat.com/pt-br/resources/forrester-wave-infrastructure-automation-analyst-material
https://www.redhat.com/pt-br/resources/forrester-wave-infrastructure-automation-analyst-asset?intcmp=7013a0000025vbMAAQ
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Quando você conseguir comprovar uma automação bem-sucedida em um cenário 

simples e demonstrar como ela está facilitando processos manuais, poderá aumentar 

a abrangência, o número e os tipos de casos de uso.

Definir e documentar o sucesso da 

automação

Não há uma maneira única de medir o 

sucesso da automação. Pelo contrário, 

comece aos poucos, demonstre valor, 

expanda gradualmente e repita o processo. 

Trabalhe com toda a organização 

para identificar uma oportunidade de 

automação que possa ser facilmente 

relatada às equipes executivas. 

Por exemplo, se regras incorretas de 

firewall estiverem gerando mais tickets 

de gerenciamento de incidentes, levando 

a um aumento adicional de solicitações 

de alteração, tente reduzir o número de 

tickets ou de solicitações por meio da 

automação. Quando a automação for 

implementada, você verá uma redução 

nos tickets de gerenciamento de 

incidentes e uma queda nas solicitações. 

Essas diminuições podem ser mapeadas 

como redução de custos e melhorias no 

atendimento ao cliente.

A governança também é aplicada 

com a automação, de modo que as 

atualizações sejam feitas de maneira 

consistente e conforme um processo 

definido com auditabilidade (ver Figura 

3). Compartilhe essas métricas com 

toda a empresa, seus executivos e os 

stakeholders da linha de negócios.

Figura 3. Exemplo de configuração automatizada do firewall

Administrador Nuvem
ou

Usuário Pesquisa Firewalls ROIPlataforma de 
automação

A automação começa pela 
ferramenta de automação, 
seja pelo administrador ou 
pela conclusão da pesquisa.

Os usuários completam com 
facilidade pesquisas online 
para a solicitação do firewall.

Calcule o retorno sobre o 
investimento e relate os 
resultados.

A configuração dos firewalls 
é automatizada, usando as 
informações coletadas nas 
pesquisas ou diretamente 
pelo administrador de 
automação.

https://www.ansible.com/products/automation-analytics
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Demonstre o valor da 
automação com relatórios 
sobre os dados das tarefas 
e a redução dos custos, 
além da identificação das 
tarefas de automação de 
maior valor.

Compartilhar e se basear em casos de 

sucesso

Trabalhe para realizar grandes feitos 

em pouco tempo. Depois de promover 

cada vitória, peça a toda organização 

para pensar em como gerar valor 

com a automação. Essa abordagem é 

uma forma de estabelecer uma base 

para outras pessoas usarem suas 

experiências e gerarem mais valor. 

 

Usar uma abordagem "engatinhar, 

caminhar, correr"

Em geral, empresas que pulam etapas 

e adotam projetos de automação mais 

complexos desde o início enfrentam 

dificuldades ao expandir a automação 

para além de um único caso de uso.

 Por exemplo, no domínio de rede, se 

você quiser implementar um servidor 

web, há várias alterações que precisam 

ser feitas a partir do ponto de vista de 

gerenciamento da configuração. Talvez 

seja necessário reservar um endereço 

de IP público, ou seja, você precisará 

interagir com um sistema para obter o 

endereço. Além disso, é preciso atribuir 

um sistema de nomes de domínio (DNS) 

para esse endereço, abrir portas de 

firewall, configurar um balanceador de 

carga e anunciar o mesmo endereço 

de IP usando roteadores de borda, 

assim como implementar alterações 

obrigatórias no sistema de rede local. 

Comparado ao exemplo do endereço 

IP, o do DNS é muito mais complexo 

e demorado, sendo difícil relatar um 

caso de sucesso. Considere adotar uma 

abordagem iterativa, automatizando 

processos IP e, em seguida, adicionando 

outras etapas de automação, depois que 

as etapas iniciais estiverem funcionando 

como esperado.

Da solução de problemas 
à identificação das tarefas 
mais suscetíveis a falhas, 
governança e controle, a 
plataforma de automação 
certa é capaz de centralizar 
o gerenciamento da 
automação.

Assista ao vídeo para saber mais

Assista ao vídeo para saber mais

https://www.youtube.com/watch?v=5ebJaOJ-3tI
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2DYnz11A_8A
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2DYnz11A_8A
https://www.youtube.com/watch?v=5ebJaOJ-3tI
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⁸ Ebook da Red Hat. “A empresa automatizada”, 2020.

Organização de recursos 
e treinamento da equipe 

Como a empresa 

organiza e gerencia os 

ativos de TI? Identifique 

os ativos existentes, sua 

configuração e como 

acompanhá-los com o 

passar do tempo.

Como você vai ter 

controle sobre o que é 

alterado no conteúdo da 

automação? Crie métodos 

consistentes, voltados 

para a segurança, para 

registrar e controlar 

alterações nos ativos.

Sua equipe possui as 

habilidades necessárias 

para executar uma 

automação bem-

sucedida? Treine sua 

equipe nos conceitos, 

como controle de origem, 

protocolos de teste e 

práticas recomendadas.

Entenda seu  

inventário

Defina um repositório 

de controle de origem

Treine sua 

equipe

Antes de dar início à automação, use as etapas a seguir como uma 

preparação para o sucesso da organização.

• Identifique o inventário de automações existente.

• Crie um repositório central de conteúdos confiáveis.

• Use recursos de treinamento e uma avaliação gratuita da solução para 

auxiliar sua equipe a conhecer melhor o repositório de conteúdos e a 

ferramenta de automação.

Ter um repositório central é essencial para assegurar a reutilização de conteúdos 

de automação confiáveis, seja ele uma criação interna, conteúdos de automação 

certificados ou baseado em conteúdos  desenvolvidos pela comunidade. 

O controle e a governança da automação desde o início com esse repositório 

podem trazer grandes benefícios enquanto sua empresa avança na jornada rumo 

à automação completa. O desenvolvimento de habilidades é o caminho para você 

começar a construir uma comunidade de práticas, o que é importante para a criação 

de uma cultura e mentalidade que priorize a automação.

Figura 4. Etapas de preparação para a automação ⁸

Experimente o Red Hat® 
Ansible® Automation 
Platform e tenha acesso 
ao premiado Portal do 
Cliente Red Hat, que inclui 
documentação, vídeos úteis, 
discussões e muito mais.⁸

Comece já sua avaliação

https://www.redhat.com/pt-br/resources/automated-enterprise-e-book
https://www.redhat.com/pt-br/technologies/management/ansible/try-it
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O segredo para uma automação de ponta 
a ponta bem-sucedida não é apenas a 
mudança de tecnologia, mas também 
de mentalidade dentro da organização. 
Comunidades de prática são uma ótima 
maneira de transformar a visão que sua 
empresa tem da automação.  
 
Muitos recursos de automação estão 
prontamente disponíveis, incluindo 
treinamentos sobre conceitos como 
controle de origem, teste de protocolos 
e práticas recomendadas. Entretanto, os 
responsáveis pelo avanço da automação 
devem se preocupar em ganhar a confiança 
da organização.

Treine comportamentos

Para ganhar adesão a uma abordagem 
holística, desenvolva a confiança criando 
um entendimento comum sobre o 
funcionamento da automação entre as 
equipes. 

Use demonstrações e eventos para 
mostrar como a solução funciona e 
criar interesse. Quando a comunidade 
de prática estiver envolvida, ofereça 
sessões hands-on e aprofundadas para 
as equipes interessadas. Treinamentos 
mais formais podem ser feitos a seguir. 
 
Aumente a visibilidade 

Procure maneiras de gerar interesse na 
automação. Por exemplo, crie um painel 
para compartilhar as conquistas e oferecer 
uma maratona de desafios técnicos de 
codificação (os chamados "code-a-thon”) 
que possam ser resolvidos com a ajuda de 
toda a equipe, com reconhecimento ou 
prêmio para o vencedor.

Essa abordagem transforma o processo 
de automação em um jogo, aumenta 
a visibilidade dos domínios e treina o 
comportamento de iteração frequente.

Visão geral das abordagens

• Identifique uma pessoa de 
destaque ou alguns executivos 
para falar sobre o valor da 
automação, como por exemplo, 
sua importância para manter a 
competitividade e inovar com 
mais rapidez.

• Compartilhe os resultados e 
conquistas como forma de criar 
confiança e legitimidade.

• Destaque e reutilize os 
conteúdos confiáveis para 
economizar tempo.

• Identifique as melhores equipes 
e trabalhe com elas para criar 
conteúdo e implementar a 
automação.

• Mostre, em vez de falar: utiliza 
demonstrações e casos de uso 
com os quais as equipes podem 
se identificar.

• Quando a comunidade de 
prática ganhar força, desenvolva 
conselhos e políticas padrão. 

Promova uma cultura de 
automação

Perdeu o Ansiblefest? 

Acesse os insights 
que estão liderando a 
mudança da cultura e a 
transformação da força de 
trabalho. Comece pelo canal 
do arquiteto de automação. 

Visite Ansible.com/ansiblefest

https://www.ansible.com/resources
https://www.ansible.com/ansiblefest
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Ajude as equipes a dar o primeiro passo 

Trabalhe com as equipes para avaliar os 

processos e identificar oportunidades 

de automação. Identifique tarefas 

repetitivas que causem atrasos e não 

sejam essenciais para a função da equipe. 

Faça uma auditoria prévia de recursos 

técnicos e ofereça uma solução de 

automação que forneça escalabilidade 

à empresa. Busque soluções com baixas 

barreiras de implementação e que 

facilitem a adoção de novas automações, 

a avaliação do suporte ao ecossistema 

e a automação em ferramentas de 

automação diferentes. Muitas soluções 

de automação exigem agentes ou 

softwares instalados em sistemas 

remotos, o que pode criar uma barreira 

para a implementação. Além disso, 

procure soluções que facilitem a criação 

de conteúdo e ofereçam conteúdos 

certificados para auxiliar na adoção. 

 

Capacite funcionários para liderar o 

processo de automação

A capacitação dos profissionais com 

treinamento em automação ajuda as 

organizações a usarem as habilidades 

dos funcionários técnicas e as ideias 

originadas por meio de colaboração 

coletiva ("crowdsourcing"). Em uma 

abordagem de baixo para cima, em 

que os funcionários podem sugerir a 

automação com uso de uma plataforma 

central, as ideias de automação de alto 

valor preenchem o pipeline da empresa 

e, ao mesmo tempo, impulsionam a 

cultura de automação. 

É importante não forçar a automação, 

mas aproveitar o uso de ferramentas e 

conteúdos existentes.  

 

Gerencie por completo 

Para ganhar adesão da sua equipe 

de gerenciamento, entenda os 

processos questionando o que está 

atrasando os resultados. Por exemplo, 

se o provisionamento da rede for 

um obstáculo e estiver afetando os 

negócios, comece por ele. Em seguida, 

aborde a próxima área que os executivos 

veem como ponto de fricção.

Automatizar com sucesso várias funções 

menores que causam impacto gera 

confiança mais rapidamente do que 

tentar assumir uma tarefa de automação 

complexa. 

 

Fale sobre valores e  não sobre 

ferramentas

Quando se fala de adotar automação 

com a gerência de alto nível e as 

equipes executivas, essa conversa deve 

se concentrar nos valores, e não nas 

ferramentas de software. Comunique 

a capacidade de oferecer aplicações 

de maneira mais simples, segura e 

confiável, além de iterá-las rapidamente. 

O foco das primeiras conversas deve ser 

oferecer valor de negócios mais rápido 

com a automação de tarefas manuais 

e liberação de recursos para que 

entreguem tarefas de alto valor.  
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Considere as necessidades do 

ambiente empresarial e de produção 

À medida que a automação se expande 

pela organização, novas necessidades 

surgem. Escalabilidade, governança 

e controle se tornam essenciais. 

Além disso, o controle de acesso, a 

orquestração da automação e os 

conteúdos confiáveis são importantes 

para atender às necessidades de 

segurança e conformidade.

Considere os requisitos do seu 

ambiente de produção e identifique as 

ferramentas necessárias para atendê-

los. Softwares baseados em subscrição 

podem incluir gerenciamento, proteção 

adicional, instalação simplificada, 

suporte técnico e para o ciclo de vida.

Todas essas considerações são críticas 

quando a automação está interagindo 

com sistemas essenciais. Além disso, 

a automação deve ser escalável com 

uma boa gestão em toda a organização. 

Dependendo das suas necessidades, a 

conformidade e governança também 

podem ser importantes, em especial 

para os processos de automação 

em segurança, sistemas financeiros, 

sistemas de saúde e aplicações 

governamentais.

Figura 5. O valor de negócios cresce com a maturidade da automação

Nível 1

Consciente

Velocidade
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Confiabilidade

Esforço
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mudança
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Proativo
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A automação de processos de ponta a ponta requer a orquestração do trabalho entre 

pessoas e ferramentas, em várias tecnologias de automação. Para que a automação 

seja bem-sucedida e escalável, as organizações precisam de um framework que 

permita que a automação cresça de forma independente em toda a empresa e que 

forneça, ao mesmo tempo, gerenciamento e governança. 

 

Prioridades de governança para um arquiteto de automação:

• Conceder acesso às pessoas certas.

• Aderir às políticas organizacionais e aos padrões de segurança.

• Estabelecer linhas claras de conformidade.

• Lidar com os riscos para trazer benefícios aos negócios e impulsionar a inovação.

• Escolher soluções que ofereçam auditabilidade.

Na ausência de controles, um erro pode se tornar sistêmico em um processo e colocar 

infraestruturas e aplicações críticas em risco.

Por exemplo, se uma parte da automação cria uma rede virtual local (VLAN) em um 

dispositivo de rede, é preciso assegurar que as equipes certas a estejam usando nos 

dispositivos corretos. Se alguém que não seja engenheiro de rede ganha acesso ao playbook 

e o executa em um dispositivo de rede incorreto ou sem capacidade, ele pode causar danos 

graves. A governança resolve esse problema. Considere estas áreas principais: 

 

Desenvolvimento de framework

Desenvolva um framework de governança claro desde o início à medida que você 

capacita mais pessoas com a automação. Ao começar a usar os pilotos direcionados, 

inicie pela governança em toda a empresa. Esta abordagem pode crescer à medida 

que seus projetos de automação se expandem. 

 

Equilíbrio entre capacitação e controle

Qual o nível de autonomia das funções sobre as iniciativas de automação? Quais 

são as áreas de especialidade da TI na sua organização? Alcançar a combinação 

ideal exige que os líderes empresariais modelem a colaboração, demonstrem 

comprometimento e comuniquem expectativas de maneira contínua. 

 

Centralização do conteúdo da automação

Estabeleça repositórios para que o conteúdo confiável sobre automação seja fácil de 

encontrar e usar. Plataformas de automação líderes do setor possibilitarão a criação 

de coleções de conteúdo confiável, como uma biblioteca privada, que permanecerá 

disponível às equipes internas.

Gerenciamento e 
governança
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Prepare seu pipeline de  

CI/CD para o futuro

Lidere sua empresa para 
a automação de ponta a 
ponta

Saiba mais

Não há como evitar: a tecnologia precisa evoluir para atender às novas necessidades 

empresariais e acomodar novos fluxos de trabalho, incluindo DevOps, DevSecOps e 

GitOps. Escolha uma plataforma flexível que possa se adaptar a tendências e avanços 

tecnológicos futuros, como por exemplo novas ferramentas de integração e entrega 

contínuas (CI/CD), como o ServiceNow. 

Muitas empresas estão adotando ambientes Kubernetes nativos em nuvem como 

parte da estratégia de nuvem híbrida para ganhar mais flexibilidade, velocidade 

e poder de inovação. Busque uma plataforma de automação que se integre à sua 

solução Kubernetes existente e também a outras plataformas, para permitir a 

orquestração de clusters Kubernetes no seu pipeline de CI/CD, em especial durante a 

modernização das aplicações.

O Red Hat Ansible Automation Platform prepara sua organização para inovar mais 

rapidamente, responder aos avanços e tendências das tecnologias futuras e gerenciar 

ambientes de TI cada vez mais complexos. Com uma visão abrangente da organização 

e compreensão do valor que pode ser gerado pela automação, você se coloca em uma 

posição única para liderar uma abordagem de automação para toda a empresa que 

pode economizar tempo, aumentar a qualidade e reduzir os custos.

Prepare sua equipe com 
recursos de treinamento 
empresarial. Aprenda 
conceitos de automação 
neste curso gratuito.

O Red Hat Ansible Automation Platform é a base para criar e operar serviços de 

automação em escala, oferecendo às empresas um ambiente de execução combinável, 

colaborativo e confiável. Com uma linguagem de automação fácil de compreender, 

interoperabilidade de componentes, recursos de gerenciamento e ferramentas 

colaborativas centradas na segurança, as organizações podem implementar a 

automação de maneira rápida e consistente.

Veja mais em red.ht/ansible-brasil

https://www.redhat.com/cms/managed-files/ma-ansible-for-ci-cd-overview-f26559-202012-en.pdf
https://www.redhat.com/pt-br/resources/5-steps-to-automate-your-business-ebook?intcmp=701f2000000uHrTAAU
https://www.redhat.com/pt-br/services/training/do007-ansible-essentials-simplicity-automation-technical-overview
https://www.redhat.com/pt-br/services/training/do007-ansible-essentials-simplicity-automation-technical-overview
http://redhat.com/ansible
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