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SUMÁRIO EXECUTIVO

A arquitetura de microsserviços é um novo estilo de arquitetura voltado para criação de 
serviços com baixo acoplamento, porém autônomos. As tendências emergentes na área 
de tecnologia, como DevOps, PaaS (Plataforma como Serviço), contêineres e métodos de 
integração e entrega contínuas (CI/CD), permitem às organizações criar e gerenciar esses 
sistemas modulares em uma escala sem precedentes, capazes de exceder abordagens 
anteriores como, por exemplo, a arquitetura orientada a serviços (SOA). Mas, as organizações 
que refatoram aplicativos monolíticos em microsserviços, vivenciam graus de sucessos 
amplamente variados. A chave para uma utilização efetiva dos microsserviços, é possuir um 
entendimento sólido de como e porque as organizações devem utilizar os microsserviços 
para criação de aplicativos. 

APRIMORANDO A ARQUITETURA ORIENTADA A SERVIÇOS

A SOA (arquitetura orientada a serviços) é geralmente definida como componentes de 
aplicativos que se comunicam para oferecer serviços a outros componentes dentro de uma 
rede. O seu objetivo era o de criar aplicativos resilientes e distribuídos, sem componentes 
complexos e centralizados.

Entretanto, a SOA foi altamente acoplada às estruturas organizacionais e aplicada para 
oferecer suporte às novas estruturas internas. Portanto, seu sucesso estava dependente 
dos resultados de recursos organizacionais reestruturados, bem como da estrutura das 
equipes responsáveis por desenvolver a arquitetura. Ao invés de criar sistemas com baixo 
acoplamento, mas autônomos, a SOA criou sistemas altamente sensíveis que requerem 
uma infraestrutura complexa. Além disso, as primeiras implementações da SOA criaram 
dependência de fornecedor, devido ao middleware proprietário estar, na maioria das vezes, 
voltado para lógica centralizada, persistência, governança e administração.

As arquiteturas de microsserviços estão começando a entregar na promessa de uma 
arquitetura orientada a serviços em cada uma das etapas da construção dos aplicativos, 
desde o desenvolvimento, operações e à implantação. O foco principal da arquitetura 
de microsserviços é o de simplificar a tecnologia para o desenvolvimento de sistemas 
complexos com componentes simplificados. A lógica centralizada e infraestrutura de 
integração, baseados em plataformas padronizadas e pesadas, é então substituída por 
comunicação através de canais simples e padronizados, baseados em HTTP assíncrono 
ou protocolos de mensagem. SOAP, XML e outros protocolos pesados, além de formatos 
de dados, são substituídos por formatos leves com JSON sobre REST baseado em HTTP. 
Cada microsserviço possui seu próprio armazenamento de dados, assim, a governança 
centralizada e a persistência não são necessárias. 

Os microsserviços utilizam metodologias e práticas de integração contínua (CI) e entrega 
contínua (CD), bem como diversos componentes críticos que não eram tão comuns em SOA, 
tais como:

•	Persistência e programação de múltiplas linguagens.

•	Contêiners ou máquinas virtuais imutáveis (VMs).

•	 IaaS e PaaS programáveis e elásticas.

BENEFÍCIOS

•	Desenvolvimento e 

manutenção facilitados

•	 Implantação independente e 

mais rápida

•	Escalabilidade independente 

de componentes do aplicativo

•	Liberdade dos compromissos 

de tecnologia de longo prazo
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UMA SOLUÇÃO INOVADORA PARA A TI FLEXÍVEL E RESPONSIVA

Implantação	maIs	rápIda

Os microsserviços são menores em escopo, o que é determinado pelo foco nas limitações 
de domínio e modelagem de domínio consistente, além disso ele requer menos códigos. As 
estratégias de implantação, incluindo arquivos independentes (frequentemente empacotados 
como contêiners Linux) e CI/CD proporcionam implantações mais rápidas e mais confiáveis. 
Como resultado, o ciclo de vida de desenvolvimento do software se torna, em geral, mais rápido. 
Novos recursos e correções de erros, assim como patches de segurança completamente testados, 
são lançados com mais rapidez. 

Controle	modular

Com microsserviços, cada serviço tem a capacidade de escalar de maneira independente, 
visando atender aos aumentos de tráfego temporários e sazonais, processamentos de batches 
completos, além de atender às demais necessidades dos negócios. O isolamento de falhas 
aprimorado, restringe problemas com serviços, tais como vazamento de memória ou conexão 
com banco de dados abertos, afetando somente aquele serviço específico. A escalabilidade de 
microsserviços complementa a flexibilidade de serviços em nuvem, permitindo a você aprimorar 
os serviços enquanto, simultaneamente, gerencia mais clientes, sem interrupção.

MAIS OPÇõES

As soluções de tecnologias open source e métodos organizacionais estão liderando o mercado 
de microsserviços. Como resultado, os microsserviços reduzem a dependência de fornecedor e 
eliminam o compromisso tecnológico de longo prazo, permitindo a você escolher as ferramentas 
necessárias para atender metas de negócios e de TI. 

DESENVOLVENDO UMA BASE SÓLIDA PARA MICROSSERVIÇOS

Para alcançar o sucesso com microsserviços, as organizações devem primeiramente criar uma 
base sólida para suas arquiteturas monolíticas. Modularidade, limitações de domínio e uma teoria 
fundamental de sistemas distribuídos devem ser considerados e estabelecidos para que seja 
possível alcançar todos os benefícios proporcionados por microsserviços.

Além disso, os microsserviços criam maiores benefícios para sistemas mais complexos. Enquanto 
cada serviço é totalmente independente, há requisitos operacionais que devem ser atendidos, 
incluindo capacidades como:

•	DevOps.

•	PaaS.

•	Contêineres ou máquinas virtuais imutáveis.

•	Descoberta, registro e replicação de serviços.

•	Monitoramento e alertas proativos.

Atender a esses requisitos pode ser um investimento significativo e sem um retorno imediato, 
portanto, a utilização de microsserviços pode não ser rentável para todas as equipes ou 
projetos. Avaliar uma abordagem primariamente monolítica, garante que os aplicativos sejam 
desenvolvidos seguindo princípios de design sólidos, e que as limitações de domínios sejam 
adequadamente definidas, permitindo transicionar gradualmente para uma arquitetura de 
microsserviços, caso haja necessidade de escala. Por exemplo, até mesmo um aplicativo de 
carrinho de compras básico deve conter:

•	SoC (Separação de conceitos).

•	Alta coesão e baixo acoplamento, utilizando APIs (interfaces de programação de aplicativos) 
bem definidas.

•	 Interfaces individuais, APIs e implementações, seguindo a Lei de Demeter ou princípio do 
menor conhecimento.

•	Design orientado por domínio, o qual agrupa objetos relacionados.

VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA 
OS MICROSSERVIÇOS?

A sua organização:

•	Desenvolveu um aplicativo 

monolítico bem estruturado?

•	Determinou qual necessidade 

os microsserviços irão 

atender?

•	Realinhou a equipe de 

acordo com as necessidades 

dos microsserviços?

•	Adotou melhores práticas em 

DevOps e CI/CD?

•	 Identificou os limites dos 

negócios relacionados ao 

aplicativo?

•	 Implementou orquestração 

de microsserviços e 

gerenciamento de 

ferramentas e processos?
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Uma vez que um aplicativo monolítico, que necessita ser escalado, for desenvolvido de acordo 
com os princípios de uma arquitetura de software adequada, ele pode, então, ser refatorado em 
microsserviços. O método de refatoração mais efetivo consiste nas seguintes etapas:

1. Identificar as limitações dos negócios e diferenças semânticas no domínio do aplicativo e, 
assim, iniciar a decomposição de cada domínio em seu próprio microsserviço.

2. Encontrar o componente que sofre as mudanças mais solicitadas, tais como atualizações de 
regras de negócios associadas a cálculos de preço ou alterações regulatórias, ou que seja 
frequentemente testado para solucionar vulnerabilidades de segurança.

3. Após definir os microsserviços básicos baseados em domínio, é preciso refinar as APIs 
utilizadas para permitir que os serviços interajam. Elabore estas APIs utilizando modelos 
de design agregador, proxy, encadeado, ramificado, orientado por eventos, entre outros.

EQUIPES CAPACITADAS E ALINhADAS

As organizações alcançam o sucesso com microsserviços devido a sua estrutura organizacional, 
e não devido à sua tecnologia. Equipes flexíveis, com estrutura organizacional estável, 
capacidades multifuncionais e autônomas são a chave para o sucesso.

Obter uma equipe capacitada e eficiente requer um realinhamento dos membros tendo como 
base as suas funções, e não à sua arquitetura. Como por exemplo, a regra das duas pizzas (two 
pizza rule) da Amazon, em que a equipe é composta por, no máximo, 8 a 10 pessoas responsáveis 
pela criação e manutenção de seus sistemas. A Lei de Conway determina que as organizações 
podem somente produzir designs que imitam a estrutura da organização. As equipes que 
são segmentadas, como, por exemplo, desenvolvimento, operações, garantia de qualidade 
e segurança, vivenciam limitações em relação à flexibilidade e atrasos no progresso.

Estabelecer uma prática de DevOps antes da transição para microsserviços, assim como 
determinar as estratégias de comunicação antecipadamente, pode mitigar ou prevenir esses 
problemas e, também, evitar a criação de uma SOA com falhas. Ao invés disso, proporcionará 
a criação de uma arquitetura de microsserviços efetiva.

FERRAMENTAS DE gERENCIAMENTO EFETIVAS

Além de um software bem desenvolvido e uma equipe organizada e efetiva, alcançar uma 
arquitetura altamente escalável requer ferramentas que ajudam você a gerenciar serviços 
adicionais e componentes do aplicativo, incluindo:

•	Registro de serviços e ferramentas de descobertas, como o Kubernetes.

•	Padrões de empacotamento para aplicativos conteinerizados, como Docker, e ferramentas de 
orquestração para replicar contêineres em escala, como Kubernetes. O OpenShift da Red Hat 
inclui ambas das tecnologias open source comprovadas.

•	Ferramentas de criação de ambientes CI, como Jenkins ou Shippable para Docker e 
Kubernetes.

•	Ferramentas de solução de dependências, como Nexus.

•	Ferramentas de resiliência e failover, incluindo bibliotecas como Hystrix e Ribbon.

•	Ferramentas de monitoramento de serviços, alertas e eventos, como o conjunto ELK 
(ElasticSearch, LogStash e Kibana).

As organizações 
alcançam o sucesso 
com microsserviços 

devido à sua estrutura 
organizacional, 

e não devido à sua 
tecnologia. Equipes 

flexíveis com estrutura 
organizacional 

estável, capacidades 
multifuncionais e 
autônomas são a 

chave para o sucesso.
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gERENCIAMENTO DE DADOS

Outra consideração importante na transição para microsserviços, é o gerenciamento de 
dados. Ao contrário da SOA, os microsserviços não compartilham dados. Ao invés disso, 
cada microsserviço possui um armazenamento de dados físicos individual e persistência de 
múltiplas linguagens, que permitem a uma variedade de mecanismos de banco de dados 
serem executados em cada um desses microsserviços. Como resultado, um armazenamento 
de dados pode ser escolhido com base no serviço, em vez de armazenar todos os dados em 
um sistema de gerenciamento de banco de dados corporativo relacional (RDBMS).

Entretanto, manter diversas cópias de um banco de dados corporativo pode aumentar os 
custos com licença e complexidade. Além disso, os armazenamentos de dados precisam 
estar alinhados para que haja consistência. As ferramentas de virtualização de dados ou 
ETL (extração genérica, transformação e carregamento) podem ajudar com a normalização 
dos dados e o event sourcing é um padrão de design bem conhecido que ajuda a linhar o 
armazenamento de dados para se ajustar às mudanças retroativas. 

CONCLUSÃO

A arquitetura de microsserviços pode oferecer muitas vantagens às organizações, 
desde escalabilidade independente de componentes de aplicativos diversificados, ao 
desenvolvimento e manutenção de software de maneira mais fácil e rápida. Mas, os 
microsserviços nem sempre beneficiam todas as equipes ou projetos, e este pode ser um 
investimento significativo, sem um retorno imediato. Transicionar para microsserviços 
deve ser um processo gradual e, a possibilidade de refatorar somente partes de aplicativos 
existentes, sem a necessidade de uma transição completa, também pode trazer grandes 
benefícios. Para alcançar o sucesso com microsserviços, as organizações devem, 
primeiramente, desenvolver aplicativos bem projetados, de acordo com os padrões 
de plataformas já existentes e, em seguida, refatorar o aplicativo em uma coleção de 
microsserviços conforme necessário, atendendo às demandas de negócios. Com os 
profissionais, processos e ferramentas corretas, os microsserviços podem oferecer 
desenvolvimento e implantação mais rápidas, fácil manutenção, escalabilidade aprimorada, 
além de eliminar o compromisso tecnológico de longo prazo. 
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