
Arquitetura moderna  
para agilidade empresarial 

A proliferação da computação rápida e econômica deu às empresas 
de todos os tamanhos ganhos de eficiência interna e permitiu que 
alcançassem mais clientes por meio de produtos digitais. No entanto, 
a ampla disponibilidade de ferramentas, os diversos caminhos até o 
mercado e a evolução das preferências dos clientes significam que as 
empresas devem acelerar a inovação mais do que nunca para manter a 
competitividade. Em todos os setores, da agricultura aos serviços bancários 
e telecomunicações, a inovação rápida é, na sua essência, digital. A forma 
tradicional de criação de produtos digitais simplesmente não é ágil o 
suficiente para permitir a inovação necessária para conquistar o mercado.  

Novos padrões de arquitetura

Os novos padrões de arquitetura, como microsserviços, permitem que 
as organizações acelerem a inovação. As aplicações modernas criadas 
com microsserviços habilitam a inovação por meio da distribuição do 
esforço e do investimento ao longo do tempo e entre equipes menores, 
aumentando a velocidade dos testes e da entrega de alterações ao 
mercado. Elas oferecem uma otimização detalhada dos recursos e 
permitem que as equipes escalem rapidamente a forma como criam 
e executam essas aplicações.

O que define uma arquitetura de microsserviços?   
Especializada 
Cada serviço é projetado para um conjunto de recursos e se concentra 
na solução de um problema específico. Se os desenvolvedores 
acrescentarem mais código a um serviço ao longo do tempo e o serviço 
se tornar complexo, ele poderá ser dividido em serviços menores.

Distribuída  
Uma arquitetura de microsserviços decompõe a aplicação, separando 
um único processo em vários componentes que trabalham 
em conjunto para agregar valor. Qualquer comunicação entre 
componentes individuais ocorre por meio de APIs bem definidas de 
baixo acoplamento ou por meio de eventos e mensagens.

Autônoma 
Cada serviço de componente em uma arquitetura de microsserviços 
pode ser desenvolvido, implantado, operado e escalado sem afetar 
o funcionamento dos outros serviços. Os serviços não precisam 
compartilhar seu código ou sua implementação com outros serviços. 
Todos eles atuam como caixas pretas autossuficientes.

Desenvolvimento de aplicações modernas: as arquiteturas de microsserviços

Uma arquitetura monolítica pode funcionar bem hoje em dia, 
mas o crescimento da empresa frequentemente traz desafios. 
Os microsserviços ajudam a abordar desafios comuns, como a 
rapidez de aumento de escala e a implantação de novos recursos.

MicrosserviçosMonólito

Como dividir um monólito

A divisão de um monólito pode ser uma tarefa que cause receio. 
Ofereça alguma experiência prática à equipe convidando-a 
a executar um projeto na AWS para percorrer todo o 
processo de divisão de um monólito em microsserviços. 
Confira o tutorial >> 

https://aws.amazon.com/getting-started/projects/break-monolith-app-microservices-ecs-docker-ec2/


2. Facilidade de implantação: os microsserviços 
reduzem o tamanho das alterações, o que facilita 
experimentar novas ideias e revertê-las caso não 
funcionem.

3. Liberdade tecnológica: as arquiteturas de 
microsserviços permitem que as equipes escolham 
livremente as melhores ferramentas para criar cada 
parte de uma aplicação.

4. Escalabilidade: com os microsserviços, cada 
serviço pode ser escalado de forma independente 
para atender à demanda do recurso da aplicação 
apoiado por esse serviço.

5. Resiliência: os microsserviços limitam o impacto 
de uma falha a uma única parte da aplicação. 
Isso significa que qualquer falha de componente 
individual apenas degrada a funcionalidade, em vez 
de interromper toda a aplicação. 
 
 

6. Código reutilizável: a divisão do software 
em componentes de serviços pequenos e 
bem definidos permite que as equipes utilizem 
esses componentes para várias finalidades em 
uma aplicação. Dessa forma, uma aplicação 
pode ser criada independentemente, pois os 
desenvolvedores conseguem elaborar recursos 
usando serviços existentes por meio de suas APIs 
sem precisar criar código do zero e lidar com 
detalhes de implementação. 

Migração para microsserviços

Saiba como a Mobvista adotou uma arquitetura de microsserviços para aumentar 
a escalabilidade e a confiabilidade de sua plataforma. Leia o estudo de caso >> 

A vantagem dos microsserviços

Desenvolvimento de aplicações modernas: as arquiteturas de microsserviços

As arquiteturas de microsserviços são criadas com 
elementos distintos e modulares que trabalham 
em conjunto. Embora essa modularidade acrescente 
o desafio de uma maior “área de superfície” de 
código, ela também oferece vantagens importantes 
para acelerar a inovação, escalar de forma 
independente, reduzir o impacto de falhas e permitir 
o desenvolvimento de código distribuído.

1. Agilidade: uma equipe pequena que trabalha 
em um componente de serviço individual não é 
limitada pelas restrições dos outros componentes. 
Assim, fica mais ágil e responde a problemas ou 
oportunidades com mais rapidez.

Os benefícios dos microsserviços

https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/mobvista-case-study/


Microsserviços para aplicações modernas 

Os microsserviços ajudam a organização a 
aumentar a resiliência das aplicações e otimizar 
a produtividade da equipe. Como resultado, 
as equipes de desenvolvimento conseguem 
experimentar e inovar mais rapidamente para 
lançar produtos e recursos que agregam uma 
vantagem competitiva. 

Por onde começar

A adoção de padrões de arquitetura de 
microsserviços não precisa ser uma iniciativa 
do tipo tudo ou nada. Há dois roteiros comuns 
para uma arquitetura orientada por serviços. No 
primeiro, o monólito existente é encapsulado 
em APIs e tratado como uma caixa preta, e as 

Desenvolvimento de aplicações modernas: as arquiteturas de microsserviços

Acesse o nosso site para saber mais sobre o 
potencial dos microsserviços para a sua empresa.
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funcionalidades totalmente novas são criadas como 
microsserviços. O segundo consiste em refatorizar 
o monólito em microsserviços usando o padrão 
de estrangulamento. Os dois roteiros apresentam 
vantagens e desvantagens e exigem a configuração 
prévia da infraestrutura de desenvolvimento 
apropriada. Isso inclui a criação de pipelines 
automatizados de entrega de software para 
criar, testar e implantar de forma independente 
serviços executáveis. Também leva em conta a 
infraestrutura para proteger, monitorar, operar e 
depurar um sistema distribuído.

A preservação do monólito em seu estado atual 
poderá funcionar se ele for um sistema autônomo 
que não exige atualizações em suas funcionalidades 
essenciais. Nesse caso, a maioria das iniciativas 

de novo desenvolvimento podem se concentrar 
na criação de microsserviços que simplesmente 
se conectam ao monólito por meio de APIs. 
Caso não seja possível manter ou descartar o 
monólito, mas seja preciso recriar algumas de 
suas partes, a melhor abordagem é o padrão de 
estrangulamento.

Com o padrão estrangulador, as equipes de 
desenvolvimento extraem funcionalidades que já 
estão razoavelmente desacopladas do monólito. 
Essa funcionalidade é desacoplada do monólito 
usando uma API para facilitar a substituição e 
a desativação após a criação do microsserviço. 
Isso significa que recursos que não precisam de 
alterações para muitas aplicações voltadas aos 
clientes, e que possivelmente não precisam de 

um datastore próprio, são os primeiros candidatos 
ideais. Por exemplo, em uma aplicação de comércio 
eletrônico, alguns possíveis serviços a considerar 
são autenticação, faturamento ou perfis de clientes. 
Ao extrair os primeiros microsserviços, a maioria 
das equipes procura testar e otimizar os pipelines 
de entrega de software, as abordagens de API e o 
desenvolvimento de habilidades dos membros da 
equipe, em vez de otimizar a funcionalidade. 

https://aws.amazon.com/modern-apps/

