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Bruno Lopes

Nasci em

Osasco, SP

Tenho

28 anos

Experiência

8 anos em TI

Atualmente trabalho como

Software Engineer no Mercado Livre



Rafael Pazini

Nasci em

Santa Rita do Passa Quatro, SP

Tenho

26 anos

Sou formado em

Ciência da computação / UNIP-RP 

Atualmente trabalho como

Software Engineer no Mercado Livre

Para me achar

Digite "rflpazini" no Google :)



https://www.sli.do/92703

Perguntas



Agenda

O que estamos 
fazendo

O produto O que fizemos



O problema



O que existia

● Itens tratados como "itens comuns";

● Navegação pouco atrativa para mais 
de um item de supermercado;

● Pouca aderência por parte dos 
compradores;







O que 

Fizemos



Supermercado virtual

● Navegação fluida entre itens;

● Tagueamento;

● Personalização das páginas;

● Sugestões de produtos;









Técnico
Negócio é legal, mas vamos pro





TROCA DO

Build manager

https://bit.ly/2PY0Z4j

● Velocidade do build

● Maior conhecimento da ferramenta



Multi-países

● Uma ÚNICA aplicação para todos os países

● Tráfego de site_id

● Internacionalização

● Criação de escopos individuais para casos 
específicos (às vezes)



AUMENTO DE 

Throughput

● Escalonamento de containers na nuvem

● Cache

● Tunning de JVM

http://bit.ly/2HAgJWR



Multiplataforma

● Contratos específicos por plataforma

● Atualização da experiência do usuário 
sem depender do update das 
plataformas.



SOLUÇÃO 

Padrão



SOLUÇÃO 

Adotada



Clean arch
UMA POSSÍVEL DEFINIÇÃO...

Conjunto de premissas arquiteturais que 
tem como objetivo criar um design 

evolutivo e duradouro

https://bit.ly/343O49c
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Event driven
UMA POSSÍVEL DEFINIÇÃO…

Arquitetura de software que prega a reação 

a modificações no estado dos domínios



NO MUNDO

Real
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não possa ser mal implementada
Não existe arquitetura boa o suficiente que 

Portanto…



Boas práticas

● SOLID

● Design patterns

● Padrões de integração



MANUTENÇÃO & 
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O que estamos

Fazendo



Hypes… 



● Footprint menor;

● Rápida inicialização;

● Compatível com GraalVM;

● Usar coisas novas 🤓

GRAALVM &

Micronaut



MOSTRANDO OS 

Números

https://bit.ly/2Q4mznu



Propósito
E tudo isso com um



● Criação de um backoffice;

● Levar experiência para novos países 

sem novas linhas de código;

● Facilitar a vida da galera de negócios;

Automação



Gracias 
Obrigado :) 

#OMelhorTáChegando

https://www.sli.do/92703


