
{ 
“Version”: “2021-03-25”,
“Statement”: [

“Sid”: “Serverless:está:pronto?”,
“Action”: “Nós:Desenvolvedores:Não”,
“Resource”: 
“arn:aws:Ibrahim-Cesar:sa-east-1”
]

}

☁ ��
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< https://twitter.com/andrewbrown/status/1344032358371098627 /> @ibrahimcesar☁

Motivação



@ibrahimcesar☁< Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach />

{ Mark Richards & Neal Ford }



@ibrahimcesar☁<Accelerate: State of DevOps 2019 />
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< O que é um mestre? Me surpreendo a todo 
momento com Python />

– Guido van Rossum, criador da linguagem Python

@ibrahimcesar☁
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{ https://www.youtube.com/watch?v=rI8tNMsozo0&t=744s }

< Programadores conhecem os benefícios de 
tudo e os trade-offs de nada.
Arquitetos precisam saber dos dois. />*

– Rich Hickey, criador da linguagem Clojure

* < Programmers know the the benefits of 
everything and the tradeoffs of nothing /> @ibrahimcesar☁
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Do que falamos quando 
falamos em serverless?

��
* < Serverless allows you to build and run applications and services 
without thinking about servers />
https://aws.amazon.com/serverless/

< Serverless permite a criação e rodar 
aplicações e serviço sem pensar a 
respeito de servidores />*

– AWS
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Do que falamos quando 
falamos em serverless?

��
* < Serverless allows you to build and run applications and services 
without thinking about servers />
https://aws.amazon.com/serverless/

2014-11-13
Lançada em Preview

FaaS
Function as a Service
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Do que falamos quando 
falamos em serverless?

��{ Metade das aplicações das novas 
aplicações são realizadas em lambdas }

– Andy Jessy, CEO AWS, re:Invent 2020
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Do que falamos quando 
falamos em serverless?

Lambda oferece funções 
como service

Serviços gerenciados 
oferecem funcionalidades 
como service

AWS Lambda

Amazon Cognito AWS FargateAWS Amplify

Amazon
EventBridge

Amazon
API Gateway

Amazon
DynamoDB

Amazon
Aurora

Serverless

AWS Step 
Functions

SQS

SNS



https://medium.com/serverless-transformation/what-a-typical-100-serverless-architecture-looks-like-in-aws-40f252cd0ecb



https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/introduction.html
@ibrahimcesar☁
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https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/introduction.html
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@ibrahimcesar☁
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< Representação gráfica de dependências npm /> @ibrahimcesar☁



< Representação gráfica de dependências Java /> @ibrahimcesar☁



< Representação gráfica de dependências Ruby /> @ibrahimcesar☁



< Representação gráfica de dependências Python />



< Representação gráfica de dependências .NET /> @ibrahimcesar☁
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< Team Topologies 
– Matthew Skelton e Manuel Pais />

Combine sua arquitetura 
organizacional com sua 
arquitetura de software

{ 
“Esqueça monolitos vs. microserviços. 
Esforço cognitivo é o que importa” 

}

@ibrahimcesar☁
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< Intro de Esforço Cognitivo/>

@ibrahimcesar☁



��
Três tipos de esforço cognitivo

Esforço intrínseco
{ Se relaciona com aspectos fundamentais do espaço do problema.

Exemplos: Como se define uma classe em Java?
O que é o serviço X? }

Esforço estranho
{ Se relaciona com aspectos do ambiente ou tarefas repetitivas ou com incertezas.

Exemplos: Como se faz mesmo o deploy?
Como eu inicializo um aplicação no Amplify? }

Esforço pertinente
{ Se relaciona com aspectos das tarefas que precisam de atenção especial, para 
aprendizado e alta performance

Exemplos: Como integrar DynamoDB streams com esta função Lambda? }

��
��

< Instrinsic cognitive load />
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< Instrinsic cognitive load /> ⚠
< Deve ser minimizado – através de 
treinamento, escolhas acertadas de 
tecnologia para as habilidades do time, 
contratação, arquitetura, programação em 
par, mob programming >
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��
��

< Extraneous cognitive load /> ��
< Deve ser eliminado – através de uma 
cultura de DevOps, automatização de boas 
práticas de segurança, eliminar comunicações 
desnecessárias, processos , runbooks, 
playbooks, ferramentas externas, uso de 
serviços gerenciados  >
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��
�� < Germane cognitive load /> ✅

< É aqui que ocorre a produtividade, escrita de 
código que adiciona valor ao negócio, 
concentração em tarefas desnecessárias  >



��< Cada linha de código é uma
decisão de compra. />*

– Bill Buckley

@ibrahimcesar☁* < Every line of code is a buying decision />
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As relações humano-tecnológicas são uma dança 
sutil nas quais os objetos tecnológicos empurram e 
puxam com vários degraus de insistência 
enquanto os humanos navegam com motivação, 
criatividade e habilidade em diferentes níveis.

Tecnologias são criadas, implementadas e 
utilizadas através de uma rede de escolhas.

 – How Artifacts Afford, Jenny L. Davis
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Full Stack Serverless, Cloud Engineers, Cloud 
Developers, Cloud Ops, Cloud <...> devem ser 
cada vez mais arquitetos, entender mais os 
trade-offs, a complexidade da Cloud só torna 
menos opaca as abstrações e os primitivos para 
criação de nossas aplicações.

A Cloud e o serverless estão maduros.
Precisamos fazer decisões informadas e explorar 
esse imenso potencial e fazer escolhas explícitas 
e bem informadas, respeitando a topologia de 
nossos times.



<Obrigado />
@ibrahimcesar☁

https://ibrahimcesar.cloud


