HIPERAUTOMAÇÃO

E DEVOPS

O QUE É HIPERAUTOMAÇÃO
OU HYPERAUTOMATION?
Segundo o Gartner, a hiperautomação refere-se ao uso orquestrado de um conjunto
de ferramentas e tecnologias complementares que irão integrar silos funcionais e de
processos em empresas para automatizar e melhorar os processos de negócio.
A hiperautomação tem como objetivo alinhar as expectativas estratégicas das
empresas com as iniciativas de automação. Elas deverão ser conduzidas olhando para
a companhia como um todo, de forma a otimizar os processos intra e inter
departamentais, padronizar as tecnologias, ferramentas e plataformas de forma a
obter ganhos de eficiência e redução de custos.

ROADMAP PARA HIPERAUTOMAÇÃO
A melhor forma de organizar uma estratégia de hiperautomação é através da
construção de um roadmap, que atenda a empresa do ponto de vista de crescimento,
ganhos de produtividade, redução de custos e mitigação de riscos do negócio.
DEFINIR QUAL O RESULTADO DESEJADO PARA O NEGÓCIO
Aqui devemos olhar para os objetivos estratégicos, como aumentar o faturamento,
reduzir o custo operacional, reduzir a exposição a riscos de conformidade, entre
outros. Eles devem ser desdobrados para cada área e/ou processo da empresa para
ajudar na otimização do processo. O prazo é importante para direcionar também as
prioridades das iniciativas de automação.

OTIMIZAR O PROCESSO
Conhecer a fundo os processos da empresa é importantíssimo. Recomendamos
realizar assessments e utilizar ferramentas de Process Mining para descoberta,
mapeamento e otimização dos mesmos.

A implementação das automações deve ser priorizada, com aqueles que trazem mais
ganho e valor com menor custo. Um ponto de partida comum entre as empresas são
os projetos de RPA e Chatbots internos para depois aventurarem-se com
automações mais complexas.

POSSUIR UM CONJUNTO DE FERRAMENTAS PARA AUTOMAÇÃO
Para maximizar os ganhos e a eficiência das automações é necessário um conjunto
de ferramentas, cada uma com o seu propósito. Soluções de RPA são excelentes para
iniciar um processo de hiperautomação, mas não irão resolver todos os problemas da
melhor forma.
O principal benefício de definir o seu DigitalOps Toolbox é padronizar os sistemas na
empresa, garantindo conhecimento e redução de custos de aquisição e manutenção.
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Fig. 1 - Roadmap para a Hiperautomação - (Gartner)
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METODOLOGIA DE
PROJETOS E DEVOPS
A Icaro Tech adota uma metodologia de trabalho baseada nos modelos ágeis e na
melhoria contínua (conhecido PDCA), integrada com um processo DevOps.

Fig. 2 - Modelo de Projeto DevOps da Icaro Tech

Os principais benefícios desta metodologia são:

1. Garantir agilidade, flexibilidade, adaptabilidade e resiliência
2. Permitir revisar prioridades ao longo do roadmap
3. Viabilizar ciclo de melhoria contínua mitigando erros
4. Permitir sinergia entre diferentes squads: aprendizado, reuso de componentes
5. Automatizar o processo de Integração e Entrega (CI/CD), agilizando desenvolvimento
e deployment

Um cenário comum, nos projetos de integração, é a necessidade do fornecedor
integrar-se ao time do cliente. A Icaro Tech também trabalha com squads de forma
integrada e alinhada com a equipe do cliente, agilizando o desenvolvimento e
facilitando o processo de delivery.
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Fig. 3 - Integração entre os times da Icaro Tech e do cliente

ARSENAL TECNOLÓGICO
Para conseguir entregar a melhor arquitetura de hiperautomação, temos
conhecimento de um grande conjunto de tecnologias de infraestrutura e
automações, como:

FERRAMENTAS DE
INFRAESTRUTURA/APOIO
Kubernetes (Red Hat OpenShift, Rancher...)
Git (GitLab Community/ Gogs)
Jenkins, Ansible, Chef, Puppet
Engine de regras (IBM ODM, Red Hat Decision
Manager, Drools...) e OCRs
Modelos Machine learning
Data Ingestion/ETL: IBM DataStage
Linguagens: Java, Python, Node JS, etc

FERRAMENTAS PARA CRIAÇÃO DE
AUTOMAÇÕES
Low Code (IBM BPA, BMC Business Workflows)
Job Automation (Control-M)
Frameworks para microsserviços , API e
(Spring Boot/Spring cloud, Eclipse Vert.X,
Redhat Application Runtimes, IBM API/APP, Red
Hat 3scale...)
Orquestradores (BMC TrueSight Orchestrator,
Red Hat Ansible, NodeRED)
RPA (Automation Anywhere, IBM RPA,
Blueprism...)

Além disso, a Icaro Tech trabalha com diversos parceiros tecnológicos, que estão
entre os principais players do mercado de DevOps e Automação para auxiliar na
construção do DigitalOps Toolbox, além de diversas iniciativas Open Source
(Software Livre).

SUPORTE E MANUTENÇÃO
Tão importante quanto as automações é a sustentação e monitoração para garantir
que elas estão funcionando de forma adequada. O Managed Services da Icaro Tech
tem como objetivo cuidar dos ambientes de software do cliente (softwares de
infraestrutura, aplicações e hiperautomação), de forma a garantir a qualidade dos
serviços providos por TI, evitando a interrupção ou queda de desempenho.
Nosso modelo é flexível, com possibilidade de crescer ao longo do tempo, agregando
mais perímetros ou adicionando novos escopos. Contamos com um time disponível
24x7 para atender as demandas críticas para os negócios do cliente.

DIFERENCIAIS DO MANAGED SERVICES DA ICARO TECH
Atendimento feito por analistas especializados com contexto e conhecimento do ambiente e
solução do cliente;
Conhecimento que vai além dos produtos – temos especialistas em infraestrutura: sistemas
operacionais, banco de dados, sistemas de virtualização e containers, backup e redes;
Quebramos o paradigma de uma sustentação reativa, que atende apenas as falhas reportadas
pelo cliente;
Realizamos desde serviços de manutenção preventiva periódica (health check) até monitoração
em tempo real, garantindo a auto gerência da solução;
Processo customizado para atender os clientes com rapidez e qualidade, baseado no modelo ITIL
para maior controle, rastreabilidade e governança;
Modelo de Managed Services baseado em otimização da eficiência através de automatização de
atividades, promovendo ganhos de custo e produtividade.
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