
André Dutra
Developer Experience 
Manager @ Zé Delivery

Antes de correr 
com microservices, 
aprenda a andar!



 
Whoami - André Dutra

Movido por 
música

Casado e Pai de duas lindas crianças

Cozinheiro e Churrasqueiro 
de final de semana

Entusiasta de 
tecnologia(s)

Séries, Filmes, Jogos de 
tabuleiro quando dá

Durante uma limpeza na minha 
mochila já  encontrei 6 fones de 

ouvido

Ah, e, pra pagar as contas, 
trabalho no Zé Delivery :D

Basquete S2



E você, já pediu um ZÉ DELIVERY?

BARATO

GELADO RÁPIDO

Todas as pessoas merecem uma bebida 
onde, como e quando quiserem! 

E AÍ, SERÁ QUE TEM VAGAS?

Fale comigo ou dá uma olhada nas 
posições em aberto em:
https://jobs.kenoby.com/zedelivery

https://jobs.kenoby.com/zedelivery


01Microservices 
o que mesmo?

Mas afinal, o que são microservices?



 
Definição

O estilo de arquitetura de microserviços é uma abordagem 
para desenvolver um único aplicativo como um conjunto de 
pequenos serviços, cada um executando seu próprio 
processo e se comunicando com mecanismos leves, 
geralmente uma API usando HTTP. Esses serviços são 
construídos em torno das capacidades de negócios e 
implantados de forma independente totalmente 
automatizados. Há um mínimo de gerenciamento 
centralizado desses serviços, que podem ser escritos em 
diferentes linguagens de programação e usar diferentes 
tecnologias de armazenamento de dados.

Fonte: https://martinfowler.com/articles/microservices.html

https://martinfowler.com/articles/microservices.html


    
Caracteristicas

EVENTOS SE 
TORNAM 
RELEVANTES

DESENHAR 
SOLUÇÕES 
PARA FALHA

AUTOMAÇÃO, 
AUTOMAÇÃO, 
AUTOMAÇÃO

TIMES 
MULTIDISCIPLINARES 
ORGANIZADOS POR 
CAPACIDADES DE 
NEGÓCIO

INDEPENDÊNCIA 
ENTRE OS 
SERVIÇOS

DADOS 
DESCENTRALIZADOS



 

Exemplo: 
monolito e 
microservices
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02Pros and 
Cons

Qual os prós e contras de escolher 
esse tipo de arquitetura?



    
Pros

MÚLTIPLAS 
TECNOLOGIAS

COMPONENTES 
MODULARES

DEPLOYS 
INDEPENDENTES

    

Usar a tecnologia 
mais adequada para o 
problema proposto 
(ex. SQL e NoSQL)

Especialização de 
times, extensibilidade 
de produtos e 
reusabilidade

Menor base de 
código, deploys mais 
rápidos, menor risco, 
escala independente



    
Cons

CONSISTÊNCIA 
EVENTUAL

Aprender a lidar com 
transações 
distribuídas e ajustar 
experiência do 
usuário de acordo

SISTEMA 
DISTRIBUIDO

Testar, debugar, 
coordenar o 
deployment e gerenciar 
comunicação mais 
difícil

COMPLEXIDADE

Muito mais 
componentes e 
diversidade 
tecnológica para lidar

    



03Quando 
usar

E isso me ajuda no que mesmo?

Quando usar?



 

Escalar a aplicação 
(ou parte dela) de 

maneira mais 
fluida

ESCALABILIDADE

Deploys mais 
rápidos, times 
com menos 

carga cognitiva

AGILIDADE RESILIÊNCIA

Melhorar a 
tolerância a 

falhas da 
aplicação

Use quando 
você precisa:



 
É… mas não é 
bem assim…

P
ro

d
u

ti
vi

d
ad

e

Tempo

Microservices
Premium

Microservices
se pagam com

maior complexidade

Ponto em que um monolito se 
torna menos produtivo que 

microservices

Monolito

Microservices

Fonte: https://semaphoreci.com/blog/bad-microservices 

https://semaphoreci.com/blog/bad-microservices


 

Minha principal diretriz seria nem 
considerar microsserviços, a 
menos que você tenha um 
sistema muito complexo para 
gerenciar como um monolito

- martin fowler
Autor do livro: Patterns of Enterprise Application Architecture



04Estamos 
prontos?

Será que meu time e eu estamos 
prontos?

Tá na hora de quebrar nosso 
monolito?



 

Qualquer resposta decente para 
uma pergunta interessante 
começa com "depende..."

- Kent beck
Autor do livro: Extreme Programming



 

Zona de 
Microservices

Algumas condições

Qual estágio o nosso 
produto se encontra?

C
re

sc
im

en
to

Maturidade de Produto

MVP
Fit de Produto /

Mercado
Crescimento

Maturidade



 
O quão grande 
nosso time é?

3 pessoas
3 links

6 pessoas
15 links

12 pessoas
66 links

50 pessoas
1225 links

# de links = 
n (n-1)

    2

Tem ciência por trás da 
regra de 'two pizza teams':

2x pessoas
4.4x links

Fonte: https://blog.nuclino.com/two-pizza-teams-the-science-behind-jeff-bezos-rule 

https://blog.nuclino.com/two-pizza-teams-the-science-behind-jeff-bezos-rule


 
chegamos no limite 
de escala?

Eixo Y - Decomposição por função
Escala dividindo coisas diferentes

Eixo X - Duplicação horizontal
Escala por clonagem

Eixo
 Z

- P
arti

cio
nam

ento
 

de d
ados

Esc
alar  

fra
gm

enta
ndo 

o b
anco

 d
e d

ados

Fonte: http://theartofscalability.com/ 

Microservices

Monolito 
começa aqui

Maior 
escalabilidade

http://theartofscalability.com/


 

Como estão nossas 
práticas de 
engenharia de 
software?



Algumas dimensões

CULTURA

CÓDIGO

TESTE

SEGURANÇA

AUTOMAÇÃO E 
MONITORAMENTO



CULTURA

Como os times da empresa são organizados?

Como projetos/iniciativas são priorizados pela empresa? Como estimamos ?

Quanto entendemos sobre agilidade e praticamos os princípios? Com que 
frequência subimos novas features em produção?

Como estamos nos quesitos teamwork, comunicação e colaboração?



CÓDIGO

O quão legível nosso código é? Como está a qualidade do nosso código? Com que 
frequência fazemos deploys para produção? 

Como lidamos com refactoring e technical debt?

Aplicamos princípios como Clean architecture, SOLID, DRY, YAGNI e KISS?

Controle de versão é feito de que maneira? Fazemos code review e temos algum 
processo de aprovação?



TESTE

Como lidamos com testes unitários? Testes de integração? Testes de 
performance? 

TDD é entendido e aplicado?

Qual o nível de automação dos nossos testes?

Quem é responsável por escrever e manter testes no nosso time?



SEGURANÇA

Segurança é um tópico relevante para o time desde a concepção?

O que entendemos sobre OWASP TOP 10, SAST e DAST?

Temos um time de segurança? O que eles fazem? Blue Team? Red Team? 
Penetration Testing?

Como tratamos e fazemos o tracking de vulnerabilidades? 



AUTOMAÇÃO E 
MONITORAMENTO

Os ambientes de dev, QA e produção são consistentes?

Onde temos automação? Build? Deploy? CI/CD pipeline? IaC? Configuration 
Management? 

Como monitoramos os nossos produtos? Como consultamos os logs?

Quando algo dá errado, como somos notificados? É possível fazer roll back de 
forma limpa e confiável? 



 

Zona de
Microservices

Em resumo: O  quão 
maduro o nosso time é?

Capability Maturity Model

Ambiente instável 
para 

desenvolvimento 
de software

Software de 
qualidade justa 
seguindo certas 

regras, padrões de 
qualidade e 

diretrizes durante o 
desenvolvimento

Metas quantitativas 
de qualidade são 
definidas para a 

organização (para 
software e 

processos de 
desenvolvimento 

de software)
Qualidade preditiva 

dentro de alguns 
limites. 

Coordenação entre 
grupos diferentes 

da empresa.

Melhoria contínua 
do processo usando 

feedback 
quantitativo para 

melhorar a 
produtividade, 

qualidade e tempo 
de ciclo de 

desenvolvimento 
do software. 
Métodos e 

ferramentas são 
implementados 
para melhorar a 

prevenção de 
defeitos

Software de boa 
qualidade, 

documentação de 
padrões e 

procedimentos,
revisões por pares, 

padrões de 
processos de 

desenvolvimento

INICIAL REPETITIVO DEFINIDO HÁBIL EFICIENTE



 

E por fim…

Ahhhhh…. 😢



 

- Kelsey Hightower
Autor do livro: Kubernetes: Up and Running

Monolitos são o futuro porque os 
problemas que as pessoas estão 
tentando resolver com 
microservices não se alinham com 
a realidade



 
E o que acaba 
acontecendo é isso:

Monolito Microservices



André Dutra
      byteswithcoffee.com

      /andrelmdutra

      andre.dutra@ze.delivery

Obrigado!


