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Como usamos



Internacional,
sem taxas e 
controle total pelo app.

Cartão de Crédito

Setembro 2014



um programa de pontos 
totalmente diferente de 
outras experiências no 
mercado brasileiro.

Rewards

Agosto 2017



nossa visão de uma 
conta de banco simples 
e inteligente.

Nuconta

Outubro 2017





Nubank
Maior fintech fora da Asia

1847 16/70 10M+
Nubankers Tribes/Squads Clientes



2 Eng em itops



Itops

Mindset de automatizar tudo 
Um parque que vem crescendo em média de 

~50 maquinas por mes



Foreman

Foreman Grill
Foreman



Foreman

"O Foreman é uma 
ferramenta completa de 
gerenciamento de ciclo de 
vida para servidores 
físicos e virtuais. Que dá 
aos administradores de 
sistema o poder de 
automatizar facilmente 
tarefas repetitivas, 
implantar rapidamente 
aplicativos e gerenciar 
proativamente servidores, 
no local ou na nuvem."

https://theforeman.org



Foreman

Host Groups

O dimensionamento horizontal é uma 
arquitetura onipresente em TI. Agrupe seus 
hosts e modifique sua configuração como 
se fossem apenas um com o Foreman.

API

API RESTful para fornecer a você o poder 
de automatizar a maioria das tarefas, como 
registrar hosts, atribuir funções a usuários 
e muito mais.

CLI

UIs te atrapalhar? O Hammer CLI oferece 
acesso fácil a todas as chamadas de API 
que você precisa para ficar no topo do seu 
data center.

Audit

Não é mais necessário saber por que seu 
balanceador de carga de repente se tornou 
um banco de dados. Veja como, quem e 
quando no nosso sistema de auditorias.

Plugins

Uma arquitetura conectável permite estender 
o Foreman em praticamente qualquer 
direção. Visite nossa lista de plugins para 
um vislumbre.

RBAC and LDAP 
integration
Um sistema de autorização completo com 
base no controle de acesso baseado em 
função (RBAC) permite políticas rígidas para 
os usuários do Foreman. Se você usar o 
LDAP ou o FreeIPA, poderá continuar 
usando-os para autenticação e autorização.

https://theforeman.org











Ansible

Ferramenta open source de automação e provisionamento. 
E de fácil aprendizagem(yaml) e utiliza SSH para se 
comunicar com os clientes (nodes/máquinas) não precisa 
de agent local, tendo como única dependência ter o Python 
e o ansible instalados no client. Uma das vantagens e que 
atualmente ele é mantido pela comunidade e pela Red Hat



Ansible

Playbook

São a forma pelo qual o Ansible consegue 
configurar uma política ou passos de um 
processo de configuração

Task

São onde o trabalho vai ser efetivamente 
realizado. Elas contém as definições do 
que será instalado ou qual arquivo será 
copiado para o servidor que está sendo 
configurado,

Module

As tasks são o local onde o trabalho 
ocorrerá, mas quem efetivamente o realiza 
são os modules.

Handler

São opcionais, sendo estruturas que são 
ativadas por tasks e são executadas quando 
são notificadas por uma task.

Files

Contém os arquivos que podem ser 
deployados via role

Templates

São alterados em tempo de execução de 
acordo com as variáveis pré-definidas



Ansible-pull
Em vez de enviar um playbook para host, o 
host vai atrás do playbook...



Fluxo de vida das maquinas



Tags First-time
01_repos.yml
02_packages.yml
03_commands.yml
04_configuration.yml



Tags security - Roda sempre
01_packages.yml
02_configuration.yml



Tags personalize
05_personalize.yml
06_cleanup.yml



Estamos 
contratando

sou.nu/jobs-at-nubank



Bonus

Com o ansible-pull
colocamos as maquinas

para enviar os logs
das queries feitas pelo
osquery para o splunk Splunk

Osquery



18k eventos a cada 15 min

As máquinas fazem um post com o resultado das queries para um serviço que envia os logs para o splunk

Assim temos todo do audit e alertas feito pelo time de SOC usando o splunk




