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RESUMO
Sistemas de informação são utilizados ao longo dos anos por instituições
financeiras para controlar seus principais processos de negócios, sendo que a
consistência de dados é necessária para atender aos requisitos impostos pelas
agências que regulam o mercado. Novas oportunidades para sistemas distribuídos
têm surgido com o uso da computação em nuvem que entregam a capacidade de
operação em larga escala com custos mais baixos, o que tem atraído a atenção
dessas instituições no cenário do Brasil. Quando se combina a computação em
nuvem com a arquitetura em micro serviços com bases independentes, é possível
entregar sistemas distribuídos com baixo acoplamento e com módulos
independentes, que levam a ganhos de produtividade entre outros benefícios. Porém
o uso de sistemas distribuídos desta forma leva a sistemas eventualmente
consistentes, que podem não atender completamente os requisitos de consistência
do ambiente de operações das instituições financeiras. Portanto, se faz necessário
entender e pesquisar formas de lidar com o a consistência de dados em sistemas
distribuídos em micro serviços com bases independentes para que as instituições
financeiras possam aproveitar oportunidades de modernização de seus ativos
sistêmicos com esta arquitetura. Esta dissertação propôs um modelo de referência
que possibilita manter a consistência transacional com a implementação de micro
serviços com bases de dados independentes através do uso do padrão Saga
Orquestrado combinado com uma distribuição dos passos em agentes executores
distribuídos em módulos independentes, acionados através de tópicos de eventos,
buscando amenizar o problema do ponto único de falha que o modelo de Saga
Orquestrado traz. O modelo passou por uma validação através de um protótipo
aplicado ao sistema de pagamentos instantâneos brasileiro, o PIX, mostrando que é
viável, apesar de ainda manter a consistência eventual com a presença da janela de
inconsistência.

Palavras Chaves: sistemas distribuídos, micro serviços, consistência eventual, PIX,
bases de dados independentes, modelo de referência, Saga.

ABSTRACT
Proposal of a reference model with eventual consistency for distributed
systems in micro services with independent databases in the PIX scenario
Information systems have often been used by financial institutions to control
their main business processes, which demand consistency within their data in order
to attend to the requirements demanded by the regulation agencies. New
opportunities for distributed systems have emerged with the growing popularity of
cloud computing, which can deliver large-scale operation capabilities while keeping
costs affordable. This drawn attention from financial institutions in Brazil. When
combined, cloud computing and micro services with independent databases can
deliver low coupled distributed systems with independent modules, which leads to
productivity gains, among other benefits. However, distributed systems with
independent databases lead to eventually consistent systems, which may not comply
entirely with the consistency requirements of the business operation. That said, it is
necessary to understand and research novel ways to deal with the consistency
problem in distributed systems with independent databases so that financial
institutions can seize the benefits of cloud computing and use it as a form of
implementing new systems or modernize existing ones. This dissertation proposed a
reference model which allows to keep transactional consistency through the
implementation an orchestrated saga pattern combined with the independent
execution of agents triggered through topics. This was used in a micro service
implemented system to coordinate a distributed transaction which led the system to
an acceptable level of eventual consistency in a scenario of independent micro
services with independent databases, while mitigated some of the single point of
failure problem foreseen by the literature. The reference model was validated through
a prototype applied to the scenario of PIX, the Brazilian instant payment system,
showing that the model is viable.
.

Keywords: distributed systems, micro services,
independent database, reference model, Saga.
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1 INTRODUÇÃO
Empresas de todo o mundo têm investido na construção e evolução de
softwares de todos os tipos, desde que se tornou economicamente viável a
automação de processos com sistemas computacionais. Hoje, empresas acumulam
uma grande quantidade de ativos sistêmicos. Dentre os principais fomentadores do
uso

de

sistemas

informatizados

no

mundo,

bancos

são

reconhecidos

internacionalmente pela grande adoção e fomento à indústria de sistemas de
informação (RAWANI; GUPTA, 2002; ZALOZHNEV, 2017; JAAFREH, 2017).
Os principais sistemas bancários são sistemas distribuídos de informação
transacionais que tratam do registro e operações financeiras num contexto altamente
regulado no qual as transações necessitam ocorrer de forma consistente. Com o
passar do tempo, novos requisitos funcionais e não funcionais surgiam, que por sua
vez exigiam mudanças nos sistemas das instituições financeiras (RAWANI; GUPTA,
2002; ZALOZHNEV, 2017).
No Brasil, um dos responsáveis por promover o uso de tecnologia no
ambiente bancário é o Banco Central do Brasil – o BCB. Em 2018, o BCB tornou
pública a resolução n° 4.658/2018 (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018) que trata
da política de segurança cibernética e requisitos para a contratação de serviços de
computação em nuvem para as instituições financeiras que operam no Brasil.
Segundo Maciel (2018), isto representou um marco para os bancos brasileiros pois a
resolução trata da tecnologia necessária para assegurar inovações tecnológicas e a
criação de sistemas cada vez mais robustos, respondendo as novas necessidades
dos consumidores dos sistemas bancários.
Em 2019 o BCB iniciou a especificação da plataforma de pagamentos
instantâneos brasileira, batizada em fevereiro de 2020 de PIX. Como o próprio nome
sugere, trata-se de uma plataforma pública que possibilitará a transferência de
valorem monetários em tempo real, disponível para todos as instituições financeiras
autorizadas a operar no Brasil. Esta plataforma tem exigências de disponibilidade e
os tempos de execução das transações de transferência são controladas pelo Banco
Central, devendo obedecer a um limite por ele estabelecido (BANCO CENTRAL DO
BRASIL, 2020).
Para manter os níveis esperados de requisitos não funcionais estipulados
pelo banco central enquanto atendem aos requisitos funcionais com custos
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compatíveis, a computação em nuvem tem se mostrado uma solução econômica e
tecnicamente viável, segundo discutido no Fórum de Pagamentos Instantâneos
promovido pelo próprio banco central (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2020).
A computação em nuvem é um modelo de tecnologia que permite a oferta de
recursos computacionais com provisionamento rápido sob demanda a um cliente de
forma gerenciada, o que permite às empresas operarem com baixo custo
tecnológico

e

responderem

rapidamente

a

mudanças

das

necessidades

operacionais do ambiente de negócios. Outras características são o autosserviço
sob demanda, o agrupamento de recursos computacionais, que podem ser criados e
liberados de acordo com a necessidade do cliente, a elasticidade automática e a
mensuração total de recursos envolvidos na solução em nuvem adotada pelo cliente
(MELL et al. 2011).
A primeira onda de aplicações utilizava a computação em nuvem no modelo
infraestrutura como serviços – do inglês infrastructure as a service ou IAAS – como
uma forma de substituir sua infraestrutura física através da utilização de máquinas
virtuais que executam em data centers na nuvem, sem qualquer alteração de código
ou de arquitetura destas aplicações (GANNON; BARGA; SUNDARESAN, 2017).
Isso levava a essas aplicações a não aproveitarem algumas das vantagens que a
computação em nuvem traz como a escalabilidade, automatização de implantação e
consumo eficiente de recursos (MELL; GRANCE; OTHERS, 2011, BALALAIE et al.,
2015).
É importante trazer também aqui que a disciplina arquitetura de sistemas
evoluiu também no sentido de simplificar e dar novas opções para implementar
sistemas distribuídos. Dragoni et al. (2017) trazem em seu trabalho que arquiteturas
de sistemas distribuídos foram evoluindo e apresentando novas formas de
modularizar sistemas, desde os primeiros passos com componentes separados em
camadas, orientação a objetos, arquitetura orientada a serviços – SOA – e a
chegada mais recente dos micro serviços, que são chamadas por alguns autores
como a primeira arquitetura cloud-native, dado que sua popularização aconteceu no
momento que a computação em nuvem se expandia e seus conceitos de
modularização já levavam em conta esse tipo de ambiente

(BALALAIE;

HEYDARNOORI; JAMSHIDI, 2015; DRAGONI et al., 2017).
Pensando nisso, Nomula (2019) fez um estudo comparativo entre diferentes
arquiteturas de software que poderiam ser utilizadas em sistemas distribuídos de
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informação em computação em nuvem que fossem capazes melhor aproveitar das
características desse ambiente quando comparadas a micro serviços. Após uma
revisão de literatura, Nomula (2019) chegou a cinco estilos arquiteturais foram
avaliados: camadas, orientação a eventos, baseada em espaço, micro-kernel e
micro serviços.
O autor então definiu seis critérios para avaliar as diferentes arquiteturas:
Facilidade de implantação, testabilidade, escalabilidade, performance, facilidade
para desenvolver e agilidade geral. Após uma extensa revisão de cada arquitetura
sob esses critérios de avaliação, foi atribuída uma escala entre baixo e alto
indicando o que cada estilo arquitetural era capaz de oferecer para aquele quesito
(NOMULA, 2019). O Quadro 1 apresenta o resultado da análise feito pelo autor.
Quadro 1 - Análise geral das arquiteturas

Fonte: NOMULA (2019)

Para Nomula (2019), a arquitetura de micro serviços é a que apresenta as
melhoras avaliações dentro dos critérios propostos, concluindo que a arquitetura de
micro serviços é a que mais propicia soluções que se aproveitam das características
da computação em nuvem, apesar de levar a um sistema comparativamente com
performance inferior, atribuindo essa performance inferior ao overhead de uso de
rede, pois a comunicação entre os módulos é via protocolo HTTP na rede, agravada
grande quantidade de serviços produzidos por esta arquitetura, que leva a mais
módulos se comunicando. Ainda assim, para o autor essa perda de performance, se
ainda levar a um sistema que atenda aos requisitos de operação dos stakeholders, é
aceitável frente as demais vantagens da arquitetura.
Um micro serviço é um processo independente com objetivo claro e coerente,
que interage via mensagens. A arquitetura baseada em micro serviços pode ser
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definida como uma aplicação distribuída aonde todos os seus módulos são micro
serviços (DRAGONI et al., 2017). O uso de micro serviços pode habilitar e viabilizar
a construção de uma aplicação para uso em ambiente de computação em nuvem e
trazer uma série de vantagens além das que são esperadas pela computação em
nuvem, mas também é esperado que alguns desafios surjam na solução em micro
serviços (FURDA et al., 2018).
Um dos desafios que surgem ao se utilizar uma arquitetura distribuída em
micro serviços é a perda de consistência. Esse problema surge quando se adota a
boa prática de ter bases de dados independentes nos micro serviços, prática que é
recomendada por diversos autores. Essa recomendação é feita para que o sistema
diminua o acoplamento entre os micro serviços, que leva a um sistema mais
resiliente e disponível, à custa da perda da consistência de dados que, quando estão
na mesma base de dados, podem contar com mecanismos de garantia de
consistência do próprio sistema gerenciados do banco de dados – SGBB (BREWER,
2012; FAN et al., 2018; FURDA et al., 2018; RICHARDSON, 2019). É neste cenário
que esta dissertação identifica o problema da pesquisa.

1.1 O PIX
O ecossistema de pagamentos instantâneos brasileiro, chamado também de
PIX, foi proposto pelo Banco Central do Brasil para criar uma plataforma única e
aberta de processamento de transações de pagamentos instantâneos no mercado
financeiro brasileiro (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2020).
O PIX permite a qualquer pessoa física e jurídica efetuar transferências de
valores instantaneamente entre si e de forma eletrônica, desde que ambas as partes
possuam uma conta de pagamento instantâneo – também chamada conta PI – junto
a uma instituição financeira autorizada. Trata-se de uma novidade muito bem vinda
ao mercado brasileiro, pois hoje as transferências são feitas através dos DOCs e
TEDs, que tem taxas mais elevadas e maior prazo para serem efetivadas (BANCO
CENTRAL DO BRASIL, 2020).
O uso do PIX se assemelha ao de operar contas corrente em bancos, com o
diferencial que a conta PI pode ser operada por outras instituições financeiras além
de bancos. Além disso, o cliente pode optar a qualquer momento pela portabilidade
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de sua conta para qualquer outra instituição financeira do país, sem custos ao
cliente (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2020).
O Banco Central do Brasil (2020) determinou que a plataforma deve ser
usada exclusivamente para a liquidação de pagamentos, sendo que estes podem
acontecer de duas formas: transferências prioritárias, que ocorrem com liquidação
no mesmo instante, e transferências não-prioritárias, cuja liquidação ocorre a partir
das 10 horas da manhã com o limite de processamento até as 11 horas da manhã
do dia do agendamento. A Figura 1 mostra o fluxo de processamento de
transferências especificado pelo BCB.
Figura 1 - Especificação parcial do envio de pagamentos para o PIX

Fonte: Adaptado de Banco Central Do Brasil (2020)

Segundo especificado pelo BCB, é necessário que o processo de pagamento
seja estritamente consistente por afetar a conta de pagamento instantâneo do
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cliente, chamada também de conta PI. Assim, os passos de registro de ordem de
pagamento e bloqueio de valor na conta do cliente devem ser revertidos caso um
erro seja identificado durante o envio do pagamento ou processamento do
pagamento no SPI.
A transação se torna irreversível após a efetivação da transferência no SPI e
na instituição do recebedor, que ocorre após o envio do pagamento ao BCB e a
recepção de sua confirmação (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2020).
Caso algum erro ocorra nas etapas anteriores ao envio do pagamento ao
BCB, este deve ser revertido para que o cliente tenha seu saldo de conta PI
restabelecido, evitando situações em que o saldo do cliente se torne inconsistente
pela falha ocorrida em alguma etapa do processamento. Porém, caso o pagamento
seja enviado ao BCB e confirmado, a transação se torna irreversível e então os
ajustes finais de saldo do cliente devem ser efetuados, isto é, o saldo anteriormente
bloqueado deve ser efetivamente debitado (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2020).
Apesar do Banco Central do Brasil não especificar qual uma arquitetura de
referência para instituição financeira implementar o sistema que processa os
pagamentos do PIX, há uma série de requisitos não funcionais que devem ser
atendidos para que a instituição seja autorizada a operar no PIX. Neste cenário de
problema, o uso de micro serviços para implementar o sistema de pagamentos
instantâneos mostra-se como capaz de atender a todos os requisitos não funcionais
apresentados pelo BCB. No entanto, manter a consistência dos dados do cliente,
saldo e pagamentos para atender aos requisitos estabelecidos pelo Banco Central
do Brasil torna-se um problema.

1.2 Problema de pesquisa Subseções sem negrito
O uso de sistemas baseados em micro serviços permite que as instituições
financeiras respondam a necessidades de escala e disponibilidade que o mercado
exige em um contexto de operações. A distribuição da aplicação em micro serviços
com bases de dados independentes leva a problemas de consistência de dados e a
outros trade-offs, ilustrados na Figura 2 (FAN et al., 2018; BREWER, 2012,
NOMULA; 2019).
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Figura 2 - Trade-off em aplicações de micro serviços

Fonte: Elaborado pelo autor

Brewer (2012) mostra em seu trabalho que o trade-off entre consistência e
disponibilidade não precisa ser absoluto, afirmando que o arquiteto pode tomar a
decisão de implementar protocolos adicionais no sistema que vai diminuir um pouco
da disponibilidade alcançada no sistema distribuído em troca de aumentar a
consistência de dados.
Como a adoção de sistemas arquitetados como micro serviços na nuvem é
importante para satisfazer as novas demandas de mercado no cenário analisado, há
a necessidade de investigar formas de construir sistemas distribuídos em micro
serviços que tratem a consistência para transações distribuídas, que permitam as
instituições financeiras usufruírem dos benefícios da computação ao mesmo tempo
que atendam às necessidades de consistência em suas transações de negócio.
Assim, a seguinte pergunta de pesquisa foi elaborada:
- Como desenvolver um modelo que viabilize a construção de um sistema de
informações em arquitetura de micro serviços na computação em nuvem, que
garanta consistência transacional?
A Figura 3 mostra os critérios PICO que foram considerados para elaboração
dessa pergunta de pesquisa. Os critérios PICO – Paciente, Intervenção,
Comparação e Outcome, ou Desfecho em português – auxiliam na construção de
uma pergunta de pesquisa que deixe claro os elementos fundamentais a serem
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pesquisados e qual o resultado que se procura alcançar ao se fazer a pesquisa
(SANTOS; PIMENTA; NOBRE, 2007).
Figura 3 - Critérios PICO da pergunta de pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor

A questão de pesquisa foi elaborada com o intuito de investigar arquiteturas
de micro serviços de sistemas de informação que tenham requisitos de consistência
transacional, comparando-os com modelos de consistência utilizados em sistemas
de informação da literatura, com o objetivo de elaborar um modelo de referência de
consistência transacional para sistemas de informação arquitetados em micro
serviços.
O objetivo da pesquisa é propor um modelo de referência baseado em micro
serviços capaz de garantir a consistência das transações distribuídas, para atender
as funcionalidades do sistema de gestão de ativos financeiros. Este modelo de
referência pode ser utilizado para construção de novos sistemas ou como estratégia
de modernização de sistemas de informação que tenham demanda de consistência
transacional forte.
A seguir, será apresentado o referencial teórico e a revisão sistemática que
embasam esta dissertação.
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2 REVISÃO DA LITERATURA
Antes de apresentar a revisão sistemática de literatura, é necessário
apresentar os principais conceitos teóricos que precisam ser compreendidos para
entender o domínio do problema de pesquisa e os resultados alcançados, para
então, através da revisão sistemática de literatura, identificar a borda de
conhecimento sobre a área do problema de pesquisa na sumarização.

2.1 Sistemas de Informação
O primeiro conceito que precisa ser definido são o que são sistemas de
informação. Softwares são parte integral de diversas soluções para problemas no dia
a dia das pessoas. Autores como Martin Fowler (2003), Varga (2003), Rawani e
Gupta (2002) dizem que há diferentes tipos ou categorias de software, e que estes
softwares são pensados para desempenharem diferentes papéis na estratégia de
tecnologia da informação da empresa. Dentre os tipos de software, há os chamados
sistemas distribuídos de informação, que são o foco desta dissertação.
O primeiro termo que tem de ser entendido é sistema distribuído. Trata-se do
sistema cujos componentes estão espalhados por múltiplos computadores que se
interligam por uma rede qualquer, sendo que interagem e se coordenam através de
trocas de mensagens (COULOURIS et al., 2013).
O segundo termo são sistemas de informação, que Varga (2003) define como
sistemas que “[...] compreendem toda a infraestrutura, organização, pessoas,
máquinas e/ou método organizados para coletar, processar, transmitir e disseminar
dados que representam informações do usuário”.
Fowler (2003) cunhou o termo aplicação corporativa como análogo de
sistemas de informação em seu trabalho, no qual define aplicação corporativa como
sistemas que automatizam atividades empresariais que são orientados aos
processos de uma organização ou são customizados para atender aos processos de
uma organização em si, pensando nos processos que compõem seu dia a dia e não
apenas fazendo parte de um processo. Ainda, aplicações corporativas ou sistemas
de informação envolvem o uso de dados persistentes que precisam ser acessados e
alterados ao longo das múltiplas execuções do software e são criadas para usos de
longos períodos de tempo, normalmente excedendo o tempo útil de vida do próprio
hardware aonde o software foi originalmente instalado.
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Assim pode-se dizer que sistemas distribuídos de informação coletam,
armazenam e processam dados de atividades da empresa para gerar informações
com todos os seus módulos espalhados por múltiplos computadores interligados por
uma rede (COULOURIS et al., 2013; FOWLER, 2003; VARGA, 2003). Agora, faz-se
necessário entender sua importância para o ambiente bancário.
Rawani e Gupta (2002) apresentam um estudo sobre o papel dos sistemas de
informação no contexto bancário da Índia, afirmando que esses têm um papel
estratégico na criação e manutenção de vantagem competitiva das empresas. Os
sistemas bancários estudados por Rawani e Gupta (2002) possuem funcionalidades
que vão além de automatizar processos, pois também reduzem os custos da
operação de um banco, permitindo que opere em larga escala, algo que não seria
possível sem estes sistemas.
Zalozhnev (2017) estuda os sistemas de informação no contexto bancário da
Rússia, afirmando que esses sistemas são os que permitem que bancos e outras
instituições de crédito operem na escala que o mercado exige, ao mesmo tempo que
atende as pesadas legislações impostas para as atividades desse setor.
Estes sistemas de informação podem apresentar diversas arquiteturas como
destacado no trabalho de Coulouris et al. (2013) e em textos de Fowler (2003) e
Dragoni et al. (2017). Uma dessas arquiteturas é a arquitetura monolítica, estudada
a seguir.

2.1.1 Arquitetura monolítica
Historicamente, Fowler (2003) diz que monolitos são aplicações que, mesmo
que apliquem alguns padrões de modularização como as N-Camadas, a
comunicação ou integração entre essas camadas é feita de tal forma que eles
precisem executar num mesmo ambiente. Dragoni et al (2017) apontam em seu
trabalho que os primeiros sistemas de informação eram monolitos, definindo-os
como “[...] uma aplicação de software cujos módulos não podem ser executados
independentemente”. Richardson (2019) ainda diz que a modularidade aplicada
sobre uma aplicação monolítica utilizando construtos de linguagens não é suficiente
para manter uma independência dos módulos na aplicação.
Sistemas arquitetados em camadas usufruíram de muitos benefícios. A
separação das camadas trazia uma forma de separar o código em componentes
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especializados num conjunto de tarefas específicas por vez. Isso permitiu a
distribuição do trabalho em se construir o sistema entre múltiplas pessoas e equipes,
desde que estas seguissem a determinação das interfaces de comunicação
estabelecidas pelo arquiteto de software (FOWLER, 2003).

Ao final, os

desenvolvedores faziam a integração dos componentes para ter o sistema
funcionando.
As formas de integrar os componentes variavam, mas Fowler (2003), Balaleie
(2015) e Dragoni et al (2017) afirmam que as primeiras integrações eram através de
chamadas em memória, no qual os componentes eram executados na mesma
máquina e mesmo contexto de sistema operacional. Isso gerava o que chama de
monolito: apesar do código internamente estar separado em componentes, eles
rodam como um conjunto, um bloco, o que leva a um sistema altamente acoplado,
mesmo que dividido em componentes.
Segundo Dragoni et al (2017), os principais problemas enfrentados por
aplicações desenvolvidas como um monolito são:
1. Dificuldade de manutenção e evolução por sua alta complexidade
2. Alto acoplamento, gerando fortes dependências
3. Uma mudança num componente exige a reimplementação de toda a
aplicação
4. Desperdício de recursos da máquina, que não são utilizados igualmente
por todos os módulos
5. Escalabilidade limitada; e
6. Atrelamento a tecnologia para os desenvolvedores, que são limitados a
usar sempre a mesma linguagem ou tecnologia para todos os módulos da
aplicação.
Por estes problemas e também com a mudança no ambiente de negócios em
que os sistemas de informação estão inseridos, novas propostas surgiram no campo
da arquitetura de software.

2.1.2 Evolução da Arquitetura de Aplicações Corporativas
A arquitetura de software é uma disciplina em evolução desde então, sendo
que Dragoni et al (2017) destacam a importância da orientação a objetos que foi
apresentada no trabalho de Gamma et al. (1994) para arquitetura de sistemas de
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informação. Nele, Gamma et al. (1994) apresentam o conceito de padrões de
projetos – design patterns - para se trabalhar com arquiteturas orientadas a objetos e
então definem alguns padrões que permitem a realização da arquitetura do sistema
orientado a objetos. Pensando em formas de desacoplar os componentes para que
não executassem em um mesmo contexto de software, efetivamente distribuindo o
sistema em mais contextos de execução, surgiu a arquitetura orientada a serviços.
Dragoni et al. (2017) afirmam que a arquitetura orientada a serviços – service
oriented architecture ou SOA – surge em seguida, como uma evolução em resposta
às crescentes necessidades de modularização. Autores como Mackenzie et al.
(2006) concordam com esse ponto, afirmando que a arquitetura orientada a serviços
é “[...] um paradigma para organizar e utilizar capacidades distribuídas que podem
estar sob o controle de domínios de diferentes propriedades.
Na SOA, os componentes de sistema expõem suas funcionalidades por
protocolos HTTP ou TCP/IP, comunicando-se através de mensagens. Isso permite a
criação de sistemas que não tenham dependência de uma mesma plataforma
tecnológica entre os componentes, muito importante para simplificação do sistema
em si e maior independência entre os componentes (FOWLER, 2003; DRAGONI et
al., 2017). Apesar disso, Dragoni et al (2017) dizem que a SOA lidou com alguns
problemas de adoção pois definiu critérios de divisão em serviços que os faziam
crescer em número muito rapidamente, levando a plataformas que rapidamente
ficavam complexas de gerenciar, levando a baixa adoção da SOA no mercado.
O próximo movimento segundo os autores foi o surgimento de uma
arquitetura orientada a serviços simplificada, chamada de micro serviços (DRAGONI
et al., 2017).

2.1.3 Arquitetura em Micro Serviços
A arquitetura de micro serviços é um estilo arquitetural no qual todos os
componentes do sistema são serviços concebidos com responsabilidade única e
bem delimitada. Os serviços são implementados com fronteiras de responsabilidade
bem

definidas

e

representam a

estrutura

do

negócio

ao

qual

modela

(RICHARDSON, 2019).
Dragoni et al. (2017) dizem que micro serviços levam a componentes mais
simplificados, por terem uma responsabilidade única. Outro ponto que contribui para
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sua simplicidade é a ideia de que os serviços representam entidades de negócio, o
que torna sua divisão mais compreensível para aqueles que são familiares com o
contexto de negócio da aplicação. Dragoni et al. (2017) e Richardson (2019) dizem
que essa simplicidade é essencial para uma adoção mais ampla da arquitetura em
micro serviços quando comparada com a SOA. Por isso, esses autores têm a visão
de que a arquitetura de micro serviços é uma evolução da SOA.
Richardson (2019) também afirma que o uso de micro serviços como unidade
de modularidade trata de uma evolução arquitetural pois as fronteiras dos micro
serviços são mais difíceis de serem violadas, por utilizarem uma comunicação por
troca de mensagens como HTTP. O uso do protocolo HTTP permite que os módulos
fiquem separados em contextos de softwares independentes e por ser um protocolo
padrão implementado por muitas tecnologias e possam ser trocados a qualquer
momento sem afetar o sistema como um todo. Outra característica é que o protocolo
HTTP não faz uma conexão persistente, ou seja, após a requisição do serviço e sua
resposta, os componentes não ficam atrelados, o que facilita eventuais manutenções
e estratégias de escalabilidade ao se replicar o serviço. Segundo Richardson, isso
ajuda a preservar a arquitetura por mais tempo.
Autores como Jamshidi et al. (2018) e Balalaie et al. (2015) afirmam que a
adoção de micro serviços por empresas se deve a alguns fatores como o desejo de
uma arquitetura capaz de suportar o desenvolvimento de software ágil por equipes
independentes e ter um sistema de software que seja adaptável a mudanças no
contexto de negócio, que permita a adoção de equipes e práticas ágeis para lidar
com entregas mais constantes de funcionalidades.
Em outro estudo, Bucchiarone et al. (2018) citam que outros fatores que
motivam a adoção da arquitetura de micro serviços são a capacidade de escalar
mais facilmente as funcionalidades da aplicação e a base de código menor, mais
simples de manter. Knoche e Hasselbring (2018) concordam que o uso de micro
serviços leva a produção de uma aplicação mais simples de manter, com menor
índice de deterioração.
Observa-se, desta forma, que as vantagens esperadas pelo uso da
arquitetura de micro serviços são como uma resposta aos problemas apresentados
por aplicações monolíticas. Mas a utilização de micro serviços como solução para
sistemas traz alguns desafios novos.
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Furda et al. (2018) em seu trabalho mostram que, apesar de micro serviços
serem uma solução promissora para se migrar código de aplicações monolíticas, o
uso de micro serviço trouxe três novos desafios ao sistema estudado.
O primeiro deles está relacionado a multi locação de software – do inglês
multi tenancy – que é a “[...] habilidade do sistema de atender aos requisitos de
múltiplos grupos de consumidores de serviços” (FURDA et al., 2018). O desafio
consiste em se preparar a aplicação para acessar dados segregados, quando a
aplicação atender múltiplos canais ou organizações. Anteriormente, no contexto
monolítico da aplicação estudada, a aplicação sempre acessou uma única base de
dados, mas o mesmo não é verdade em aplicação multi tentant (FURDA et al.,
2018).
O segundo desafio está relacionado ao estado de objetos guardados em
memória durante a execução da aplicação. Aplicações em micro serviços são
desenhadas para rodarem em múltiplos contextos de software como servidores ou
mesmo contêineres, podendo ser escaladas e a demanda balanceada entre as
réplicas. Assim, se a aplicação salvar objetos em memória, estes podem deixar de
ser acessíveis quando o balanceamento levar a requisição de um cliente para uma
réplica diferente da aplicação com a qual o mesmo cliente iniciou alguma interação
anterior. Logo, é necessário que a aplicação em micro serviço seja desenhada para
não guardar estados em memória para evitar que se solucione esse problema
através do acoplamento de instância de execução com o cliente, que afeta as
características de elasticidade e de alta disponibilidade da arquitetura de micro
serviços (FURDA et al., 2018).
O terceiro desafio consiste no mesmo problema de pesquisa dessa
dissertação, a consistência de dados para transações de negócio. Segundo Furda et
al. (2018) o problema de consistência apareceu porque as bases de dados dos
micro serviços estão distribuídas e independentes. Isso faz com que mecanismos do
SGBD normalmente utilizados para manter a consistência de dados como o controle
transacional não estão mais disponíveis. Logo, os autores afirmaram que código
adicional precisou ser escrito para a aplicação garantir a consistência dos dados.
Knoche e Hasselbring (2018) relatam em seu estudo a migração de uma
aplicação monolítica em Cobol e Java Swing para uma aplicação em micro serviços
baseados somente em Java, em um processo que levou mais de 36 meses para ser
concluído. Dentre os desafios que eles encontraram na migração, citam a dificuldade
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de manter transações consistentes ao separar funcionalidades por diversos micro
serviços, afirmando inclusive que estes “[...] não providenciam as mesmas garantias
transacionais quanto a implementação anterior [...] e compensações precisam ser
adicionadas a aplicação cliente se necessário” (KNOCHE; HASSELBRING, 2018).
Bucchiarone et al. (2018) também realizaram um estudo compartilhando a
experiência de migrar uma aplicação em arquitetura monolítica para micro serviços.
Ao se fazer esta migração, perceberam que processamento paralelo, monitoramento
de múltiplas instâncias e duplicação de instâncias de micro serviços foram trazidos
ao sistema. Houve também a necessidade de implantar mecanismos de tolerância a
falha, que são responsáveis por fazer tratamentos para o caso de algum micro
serviço estar indisponível no momento da chamada.
Assim, entende-se que a arquitetura de micro serviços traz benefícios ao
sistema que é implementado utilizando-a, mas traz também algumas complexidades
que precisam ser tratadas para não haverem problemas no software e na solução
como um todo.

2.1.4 Transação distribuída e consistência de dados
Uma transação é uma sequência clara de passos que devem ser executados
para cumprir uma determinada tarefa do sistema, com pontos de início e fim bem
definidos e estas são essenciais para manter a consistência dos dados ao completar
o processo de negócio ao qual a transação representa. Ao fim da execução, a
transação deixa o sistema consistente independente de ter sido completada com
sucesso ou não (FOWLER, 2003; RICHARDSON, 2019). Uma transação distribuída
é uma transação cujos passos de trabalho são executados em diferentes contextos
de software (RICHARDSON, 2019).
Transações são os mecanismos mais usados por sistemas monolíticos para
garantir a consistência de dados da aplicação. Quando se distribui o sistema como
no caso da arquitetura de micro serviços, autores como Fan et al. (2018) e Balalaie
et al. (2015) dizem que há a necessidade de fazer um tratamento explícito dessa
consistência de dados, que anteriormente era dada de forma abstraída para o
desenvolvedor de software em mecanismos do SGBD.
Vale lembrar que a perda da consistência por conta da distribuição e
independência dos micro serviços e suas bases de dados é objeto central do
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teorema Consistency, Availability and Partition Tolerance – CAP, proposto por
Brewer (2012). O teorema diz que um sistema com seus dados distribuídos em rede
necessariamente apresenta um trade-off entre sua consistência ou sua alta
disponibilidade para tolerar esse particionamento de dados na rede.
Para sistemas de micro serviços com bases de dados heterogêneas, os
dados estão particionados, isto é, espalhados entre os diferentes micro serviços.
Isso leva ao sistema a ter de escolher entre a consistência e a alta disponibilidade,
segundo o teorema de Brewer (2012). O autor afirma que pode haver um equilíbrio
quando se opta entre as características do teorema CAP, ou seja, ao se escolher
priorizar num sistema duas características, é possível fazer algumas escolhas que
levam a diferentes modelos de sistema que equilibram em algum grau a
característica que foi mais afetada pela escolha das outras duas. Por exemplo, num
sistema em que se opta por ter disponibilidade e particionamento dos dados, é
possível abrir mão de parte da disponibilidade para não se perder totalmente a
consistência, levando a diferentes modelos de consistência para sistemas
distribuídos (BREWER, 2012).
A literatura revisada apresenta quais são esses modelos de consistência. O
primeiro modelo é chamado de consistência forte, que é a forma de consistência
encontrada em sistemas com bases unificadas. Se uma leitura ocorre após o final de
qualquer atualização de base de dados, o sistema garante que o retorno irá refletir a
versão mais atualizada do dado (VOGELS, 2009; FAN et al., 2018).
O segundo modelo é a consistência fraca, que é quando o sistema já não
garante, após uma atualização ser feita, que as leituras irão retornar exatamente a
versão mais atualizada do dado, quanto maior o tempo que se passou entre a
atualização do dado e a leitura, maior a chance do dado estar atualizado para a
última versão (VOGELS, 2009; FAN et al., 2018). Fan (2018) e Vogels (2009) dão o
nome desse período de janela de inconsistência.
O terceiro modelo é chamado de consistência eventual ou final, que se trata
de um caso especial de consistência fraca, no qual o sistema gerencia essa janela
de

inconsistência

e

pode

determinar

implementações

que,

ao

troco

de

disponibilidade, fazem com que as leituras aguardem um período para capturar os
dados atualizados (VOGELS, 2009; FAN et al., 2018).
Para alcançar os modelos de consistência apresentados, é necessário se
implementar um protocolo ou framework apropriado ao modelo de consistência
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desejado. Aqui, a literatura revisada apresenta principalmente dois, o commit em
duas etapas e a saga.

2.1.5 Commit em duas etapas
Um protocolo normalmente utilizado para garantir a consistência de dados em
transações distribuídas é a efetivação em duas etapas – do inglês two-phase commit
ou 2PC. Esse protocolo faz com que os componentes da transação distribuída
implementem o modelo de consistência eventual (RICHARDSON, 2019).
O protocolo funciona da seguinte forma, com base na explicação fornecida
por Richardson (2019) e representado visualmente na Figura 4:
- Uma interação no sistema dispara a transação distribuída;
- O coordenador central da transação invoca a cada um dos participantes
registrados nessa transação, numa primeira fase chamada de preparação;
- Na fase de preparação, os recursos a serem atualizados são preparados,
isto é, a atualização, criação ou exclusão do recurso é feita numa transação de
banco de dados;
- Os recursos retornam ao coordenador se a preparação foi feita com
sucesso;
- Após o retorno de todos os recursos, o coordenador central dispara a ordem
de efetivação a todos os participantes caso todos eles tenham retornado sucesso na
etapa anterior;
- Caso algum participante tenha retornado erro na etapa anterior, o
coordenador central da transação dispara o comando de reversão, que desfaz a
ação feita durante a preparação e devolve o sistema ao estado de consistência
anterior.
Richardson (2019) apontou dois problemas referentes a utilização do 2PC. O
primeiro é que tecnologias de banco de dados modernas não dão mais suporte a
ele. Isso significa que o sistema que faz uso do protocolo fica restrito a um conjunto
de tecnologias de banco de dados menor, e limita a heterogeneidade de bancos de
dados que podem ser usados entre os diferentes micro serviços. O segundo
problema é que a implementação do 2PC funciona num contexto síncrono que pode
levar a soluções com menor disponibilidade ou com tempos de resposta que não
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atendam a todos os requisitos de disponibilidade ou de tempo de resposta do
sistema.
Figura 4 – Protocolo two-phase commit

Fonte: Adaptado de Richardson (2019)

É importante citar também a existência de uma variação deste protocolo,
chamada de three-phase commit ou efetivação em três etapas, que consiste em se
dividir a etapa de efetivação em duas fases, uma de pré-confirmação e outra que
efetiva as alterações nas bases. Trata-se de uma implementação com uma
segurança maior, porém mais custosa quando comparado com o 2PC (KUMAR,
2016).
Finalmente, mesmo que se use esse protocolo, os autores afirmam que ainda
existe possibilidade de não haver consistência em alguns cenários de falha, sendo
que os protocolos atuam com a intenção de diminuir a probabilidade de que ela
ocorra. Mas é consenso que o uso de commit em duas etapas soluciona
satisfatoriamente o problema de consistência em bases distribuídas (KUMAR, 2016;
RICHARDSON, 2019).
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2.1.6 Saga
A saga é um padrão utilizado para manter a consistência de transações em
sistemas distribuídos, como no caso de sistemas arquitetados em micro serviços.
Segundo Indrasiri e Siriwardena (2018) e Richardson (2019), uma saga é uma
sequência de transações locais em que cada transação atualiza seus dados dentro
de um único serviço com o uso de transações ACID. Essa execução pode ser
coordenada por um componente central, chamado orquestrador, ou pode ser feita na
forma coreografada através de mensageria assíncrona. Independente da forma, a
consistência é alcançada através da saga pois, caso uma das transações locais
falhe, o coordenador ou através da coreografia, as transações anteriores são
desfeitas num processo chamado de compensação, que garante que o sistema
voltará a um estado de consistência ao término da compensação ou pela execução
bem sucedida de todas as transações da saga.
Richardson (2019) nos traz uma definição interessante sobre as transações
locais que podem compor uma saga. Estas podem ser de três tipos, que são as
transações recuperáveis, as transações compensáveis e as transações pivô.
Transações recuperáveis são transações que executam ações que não correm risco
de falhar ou são idempotentes, o que permite que elas possam ser reenviadas
múltiplas vezes até seu sucesso conforme necessidade do sistema. Como
exemplos, podemos citar operações de leitura ou transações que atualizam a base
de dados de forma idempotente, como uma atualização de registro de forma direta,
dando seu valor final e não fazendo incrementos ou decrementos (RICHARDSON,
2019).
Transações que segundo o contexto do negócio que representem um
processo de negócio que precise ser desfeito em caso de falha da saga, exigem
uma transação de compensação associada a aquela transação previamente
executada com sucesso (CHRISTUDAS, 2019; INDRASIRI; SIRIWARDENA, 2018).
Essa compensação pode ser estimulada via orquestrador ou, quando a saga for
coreografada, via evento de desfazimento (RICHARDSON, 2019).
O objetivo da compensação é desfazer as alterações que foram feitas por
uma transação executada durante a saga. Diferentemente do mecanismo de rollback
utilizado por bases de dados que implementam o padrão ACID, a transação de
compensação tem de executar uma lógica específica para desfazer as ações em
busca de retornar os dados alterados anteriormente pela transação executada pela
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saga a um estado que seja consistente como antes das alterações terem sido
efetuadas. Na prática, isso introduz a necessidade de código adicional na aplicação,
já que o desenvolvedor tem tanto que desenvolver a lógica relacionada a execução
de uma tarefa no micro serviço como também a lógica que desfaz essa tarefa em
caso de necessidade de compensação (CHRISTUDAS, 2019; INDRASIRI;
SIRIWARDENA, 2018, RICHARDSON, 2019).
Uma saga pode conter uma transação que, uma vez executada, não possa
ser desfeita, definida por Richardson (2019) como transação pivô. Por consequência,
todas as transações posteriores a ela em uma saga devem ser sempre transações
que não precisem de compensação em caso de erro, ou apenas transações
recuperáveis na classificação trazida por Richardson (2019).
O exemplo de funcionamento da execução de uma saga pode ser visto na
Figura 5, elaborado por Richardson (2019). O exemplo é sobre uma funcionalidade
no qual o cliente da aplicação pode criar uma ordem de serviço para um restaurante
após autorização do cartão de crédito. Uma saga é utilizada para controlar as
transações locais que fazem parte desse processo.
Figura 5 - Exemplo de representação de uma Saga

Fonte: Adaptado de Richardson (2019)

A saga de exemplo de Richardson (2019) inicia com um estímulo externo a
primeira transação mapeada na saga, neste exemplo, a criação de ordem de
serviço. Cada transação completada desencadeia a execução da próxima transação
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definida na saga até que o último passo seja executado, ou seja, após a criação da
ordem, haverá a transação de verificação do consumidor, a criação de um ticket com
o pedido no restaurante escolhido pelo cliente, autorização do cartão de crédito,
aprovação do pedido no restaurante e finalmente a aprovação da ordem do cliente,
claro imaginando-se um caso de sucesso.
As transações locais executadas durante o processamento da saga podem
falhar. Neste caso, o coordenador ou a coreografia da saga inicia o processo de
compensação, que tem por finalidade desfazer todas as alterações feitas pelas
transações locais executadas até a falha, e finaliza quando todas as compensações
forem executadas (CHRISTUDAS, 2019). Voltando ao exemplo de Richardson
(2019), se a transação Txn:3 de criação de ticket no restaurante falhasse, haveria a
compensação

das transações anteriores, caso

necessário. No

Quadro 2

(RICHARDSON, 2019) é possível observar que a transação de verificação de
detalhes cliente é uma transação recuperável, ou seja, que não precisa de
compensação. Já a transação de criação de pedido precisa de uma compensação,
definida como a rejeição do pedido.

Quadro 2 - Relação de transações da saga criar pedido e suas compensações
Passo

Serviço

Transação

Transação de compensação

1

Serviço de Ordem

criarPedido()

rejeitarPedido()

2

Serviço de Cliente

verificarDetalhesDeCliente()

-

3

Serviço de Cozinha

criarTiquete()

rejeitarTiquete()

4

Serviço Contábil

autorizarCartaoCredito()

-

5

Serviço de Cozinha

aprovarTiquete()

-

6

Serviço de Ordem

aprovarPedido()

-

Fonte: Adaptado de Richardson (2019)

Recomenda-se também que a saga utilize um identificador global único para
ser possível rastrear as alterações feitas nos participantes da saga, tornando
possível o controle das compensações da transação distribuída ou o rastreamento
das alterações (RICHARDSON, 2019).
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Figura 6 - Representação da execução das compensações em uma saga

Fonte: Adaptado de Richardson (2019)

Quando um erro ocorre numa saga, as transações de compensação são
executadas de trás pra frente, quando necessário, para garantir que o sistema
retorne ao estado de consistência inicial, antes do início da execução da saga
(RICHARDSON, 2019, CHRISTUDAS, 2019). A Figura 6 exemplifica o fluxo de
execução das transações de compensação de uma saga na qual uma das
transações locais falhou. Note que as execuções das transações de compensação
são feitas de trás pra frente, isto é, se compensa primeiro a última transação com
sucesso, até que se chegue à transação inicial da saga.
A utilização de sagas, enquanto permite a implementação de transações
distribuídas em aplicações de micro serviços, traz alguns desafios às transações
distribuídas. Segundo Richardson (2019), os problemas surgem porque a transação
distribuída implementa apenas os itens de atomicidade, consistência e durabilidade
do padrão ACID de transação, mas não implementa o isolamento pois cada
transação atualiza os dados no contexto local o que deixa os dados da transação
disponíveis para uso mesmo antes do término da saga. Desta forma, problemas
surgem pela falta de isolamento dos dados, como atualizações perdidas, leituras
sujas e leituras confusas. Christudas (2019) também afirma em seu trabalho que ao
não se utilizar o recurso de travas em sagas o sistema apresenta falta de isolamento
em suas transações.
Sobre formas de tratar o isolamento em sagas, Richardson (2019) propõe
algumas alternativas, descritas a seguir:
- Trava semântica: As transações compensáveis devem controlar através do
código os registros que são atualizados ou criados no contexto de uma saga,
delegando o commit semântico para uma transação recuperável.
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- Atualização comutativa: As operações sobre banco de dados devem ser
desenhadas, sempre que possível, de forma comutativa, assim sobrescritas
indesejadas e deadlocks podem ser evitados.
- Assumir a visão pessimista: a ordem das transações da saga deve levar em
consideração uma forma de minimizar o risco de negócio otimizando a ordem de
execução, para evitar algum dos problemas que a falta de isolamento trás.
- Releitura de valores: antes de uma transação efetuar uma atualização de
dados, alguma operação de leitura pode ser realizada pra garantir que a informação
prestes a ser atualizada não foi modificada durante a execução da transação.
- Represar as alterações dos registros em um repositório local contendo todas
alterações sobre os recursos a serem executadas num espaço de tempo, e esse lote
de alterações é ordenado e então executado por um componente dedicado.
Finalmente, o autor afirma que se o risco de execução da saga for maior do
que o negócio pode comportar, é possível se optar pela implementação daquela
transação num contexto de transação distribuída em um componente monolítico,
assim se evitando expor a linha de negócio a riscos inaceitáveis para aquela
transação de negócio (RICHARDSON, 2019).

2.2 Revisão sistemática
A revisão sistemática tem como objetivo “[...] identificar, selecionar, avaliar,
interpretar e sumarizar os estudos disponíveis considerados relevantes para um
tópico de pesquisa ou fenômeno de interesse” (FELIZARDO et al., 2017). Nesta
dissertação, o protocolo de revisão sistemática utilizado foi proposto por Felizardo et
al. (2017).
O processo usado para realizar esta revisão é composto de três fases bem
definidas: a fase de planejamento, a fase de condução e a fase publicação dos
resultados. As três fases estão representadas na Figura 7. O protocolo de revisão
sistemática e detalhes da condução da revisão estão disponíveis no Anexo A. A
seguir, será apresentado o resultado da revisão sistemática.
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Figura 7 - Fases da Revisão sistemática

Fonte: Felizardo et al. (2017)

2.2.1 Sumarização
É senso comum entre os autores investigados nesta área de pesquisa que o
uso de sistemas distribuídos, como é o caso de sistemas em arquitetura de micro
serviços, leva naturalmente a um sistema em que a consistência é menos preferida
em relação à disponibilidade e ao particionamento dos dados, como é postulado
pelo teorema CAP.
A Figura 8 mostra como os estudos selecionados estão divididos em dois
grupos: o primeiro referente aos autores que discutiram teoricamente formas de
resolver o problema de consistência, e o segundo autores que fizeram trabalhos
práticos implementando os modelos sugeridos por eles.
Os estudos encontrados na revisão sistemática fazem uso dos protocolos
2PC e saga. Além disso, os estudos trazem que outros padrões que podem ser
usados para tratar da consistência em sistemas distribuídos: event source, bases de
dados compartilhadas, try-confirm-cancel, GRIT e SagaMAS.
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Figura 8 - Distribuição dos estudos aceitos na Revisão Sistemática

Fonte: Elaborado pelo autor

O primeiro ponto que aparece nos estudos é referente ao compartilhamento
de dados como uma forma de manter a consistência entre os dados de diferentes
micro serviços. Isso é visto como um erro por autores como Richardson (2019),
Ntentos et al. (2019) e Chawla e Kathuria (2019), pois, apesar de poder fazer o uso
de mecanismos de bases de dados para garantir a consistência, essa solução gera
um alto acoplamento entre os serviços e limita a capacidade de elasticidade que,
como visto anteriormente, é uma das vantagens de utilizar uma arquitetura em
nuvem baseada em micro serviços. Por essas razões, não é uma solução
considerada para avaliação na literatura, constituindo um anti-padrão segundo
Richardson (2019).
O event source consiste no armazenamento dos dados das entidades que
são mantidas pelos micro serviços como uma cadeia de eventos no barramento de
eventos (INDRASIRI; SIRIWARDENA, 2018). A inserção de eventos no barramento
é uma ação atômica e, portanto, o uso desse padrão leva o sistema a uma
consistência eventual segundo Fan et al (2018) e Indrasiri e Siriwardena (2018).
O uso dessa técnica leva a dificuldades segundo os autores pois trazem um
ponto único de falha no sistema, pois todos os dados estão armazenados no
barramento de eventos, além de não permitir o uso da recomendação de bases de
dados independentes. Indrasiri e Siriwardena (2018) recomendam em seu trabalho
que as comunicações entre os serviços devam ser assíncronas com o uso de
eventos, mas defendem que os dados dos serviços sejam armazenados de forma
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independente. Assim, apesar de ser possível reconstruir os dados de uma entidade
seguindo a cadeia de eventos para a sua formação, assume-se que os micro
serviços são a fonte de dados corretas para os dados de suas entidades. Logo, é
necessário aplicar outra abordagem para garantir a consistência dos dados.
Richardson (2019), Limon et al. (2018) dizem que a abordagem tradicional
para sistemas com bases distribuídas para manter a consistência transacional é o
2PC. Porém, como apontado por Christudas (2019), Richardson (2019), Zhang et al.
(2019) e Chawla E Kathuria (2019), o protocolo 2PC conflita com a implementação
de um sistema em micro serviços pois obriga o uso de bases de dados que deem
suporte ao protocolo e diminuem a disponibilidade do sistema ao escalar pelas
travas de dados em concorrência, não sendo viável para aplicações modernas
baseadas em micro serviços.
Assim os autores afirmam que para cenários que podem relaxar os critérios
de consistência da aplicação, não aplicando mecanismos de desfazimento ou
rollback nos serviços que participam de uma transação distribuída, podem aplicar o
padrão de eventos confiáveis, que atrelam os envios do evento no mesmo contexto
de transação local que as alterações são feitas nos dados de um serviço, garantindo
que o próximo passo da transação distribuída somente será executado caso o passo
atual tenha sido completado com sucesso (INDRASIRI; SIRIWARDENA, 2018;
RICHARDSON, 2019).
Todos os autores dos estudos relacionados na Figura 8 abordam formas de
fazer um equilíbrio entre a consistência e a disponibilidade do sistema em arquitetura
de micro serviços, sempre pautado pelo trade off previsto no teorema CAP, para
conseguir alcançar uma outra forma de consistência chamada por alguns deles de
consistência eventual.
Essa forma de consistência pode ser o suficiente para atender aos objetivos
de sistemas transacionais que almejam aproveitar-se dos benefícios de plataformas
em micro serviços sem um completo sacrifício da consistência transacional
(RICHARDSON, 2019; CHRISTUDAS, 2019). Algumas formas de alcançar a
consistência eventual foram apresentadas por eles.
Fan et al. (2018) e Xie et al. (2018) apresentam em seus trabalhos o protocolo
try-confirm-cancel – TCC – que lembra o protocolo 2PC, mas sem utilizar transações
e locks de bancos de dados.
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No TCC, uma transação é executada em três etapas. Na primeira, chamada
de fase de tentativa, o coordenador da transação chama a todos os serviços
participantes da transação, pedindo pela preparação dos recursos necessários para
realização da transação de negócio. Os serviços devolvem ao coordenador se a
preparação ocorreu com sucesso ou não. Após o retorno bem sucedido das
alterações na base de dados por todos os serviços, o coordenador comanda a
efetivação da alteração. Caso algum dos serviços retorne erro ou mesmo não
retorne mensagem em um limite de tempo estipulado, o coordenado então comanda
o cancelamento das alterações, mantendo os dados da entidade de negócio no
estado anterior a tentativa (XIE et al., 2018).
Xie et al. (2018) dizem que tanto o comando de efetivação quanto o de
cancelamento devem ser implementados de forma idempotente, para garantir a
consistência eventual da transação, para que mesmo que o componente
coordenador falhe e tenha de reenviar a mensagem de efetivação ou cancelamento,
este reenvio não cause inconsistência nas bases de dados por uma eventual
duplicação de comando.
Neste modelo fica clara a semelhança com o protocolo 2PC, porém com a
diferença que é o código de domínio que controla a escrita definitiva ou não dos
dados na base, assim gerando uma situação de consistência eventual (XIE et al.,
2018).
Quadro 3 - Estudos que discutem o padrão saga
NTENTOS et al. (2019)
INDRASIRI;
SIRIWARDENA (2018)

CHRISTUDAS
(2019)
LIMON et al. (2018)

FAN et al. (2018)

RICHARDSON (2019)

Fonte: Elaborado pelo autor

Os estudos de listados no Quadro 3 discutem o padrão saga como outra
alternativa para garantir consistência eventual em bases de dados de micros
serviços distribuídos. A saga pode ser implementada de forma orquestrada e
coreografada, como explicado na Seção 2.
De acordo com os estudos, o uso de sagas orquestradas por um coordenador
introduz alguns problemas em sistemas baseados em micro serviços, que são o
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ponto de falha centralizada no coordenador da transação, complexidade do módulo
orquestrador e possibilidade de falha entre o coordenador e o serviço orquestrado,
além da centralização do tráfego e um acoplamento, mesmo que baixo (INDRASIRI;
SIRIWARDENA, 2018; RICHARDSON, 2019; LIMON et al., 2018). Porém, outros
estudos reconhecem que essa forma de implementação evita o problema de
dependências cíclicas entre os serviços e reduz a complexidade de implementação
dos serviços participantes da saga, que não precisam saber quais são os passos
que os antecedem e sucedem numa transação de negócio (NTENTOS et al., 2019).
Por sua vez, outros estudos apontam que o uso da saga coreografada
apresentam outros problemas, que são a dificuldade de gerenciar a complexidade
da saga, uma vez que não há um componente centralizador, o que faz com que a
transação distribuída tenha uma menor compreensibilidade e, portanto, uma piora
em sua manutenção. Além disso, é possível que essa falta de compreensibilidade
leve a dependências cíclicas que vão levar a impossibilidade de executar uma
transação distribuída. Estes estudos citam também que a coreografia é uma solução
que

acopla

os

componentes

participantes

da

transação

(INDRASIRI;

SIRIWARDENA, 2018; LIMON et al., 2018). Outros estudos reforçam que o padrão
coreografado traz vantagens como o baixo acoplamento e simplicidade para sagas
que tenham poucas transações participantes (RICHARDSON, 2019; LIMON et al.,
2018).
Após a avaliação desses estudos é possível afirmar que há um consenso
entre os autores que o padrão saga é preferivelmente usado na forma orquestrada
para atender a transações longas, principalmente pensando em se evitar o problema
de transações cíclicas, mas implementando os componentes coordenadores da saga
com padrões de design que garantam a passagem de evento transacional, como
comunicação via barramento de eventos e com eventos idempotentes para garantir
um sistema confiável que leve de fato a consistência transacional pela garantia de
transmissão da mensagem em conjunto com a alteração dos dados (RICHARDSON,
2019; LIMON et al., 2018; INDRASIRI; SIRIWARDENA, 2018; FAN et al., 2018).
Cabe aqui destacar o trabalho de Limon et al. (2018), que propõe uma
inovação sobre essas duas formas de implementar a saga, utilizando-se o modelo
de sistemas multiagentes – MAS – ao qual eles chamaram de SagaMAS. Com esta
abordagem, os autores trazem uma forma de aplicar o padrão saga orquestrada,
mas distribuindo a tarefa de coordenação da saga entre múltiplos agentes, de uma
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forma que não aumenta muito a complexidade do sistema dado que os agentes são
componentes simples de entender e que em conjunto expressam a saga como um
todo, com o benefício de eliminar o ponto único de falha introduzido no sistema que
usam sagas orquestradas.
Limon et al. (2018) descrevem o funcionamento do SagaMAS da seguinte
forma:
1) O Micro serviço recebe uma chamada que inicia uma transação. Este vai
se comunicar com seu agente associado, entregando a ele a tupla de informações
definida pelo modelo SagaMAS.
2) O agente vai determinar quais outros agentes participam da transação e
quais subtransações são parte da transação principal. Essa informação é conhecida
por todos os agentes.
3) O agente também gera um id universal único para esta transação.
4) O agente então executa cada ação de cada passo da saga, invocando os
agentes necessários.
5) O comando de próximo passo é gerado a partir dos dados de saída da
subtransação anterior.
6) A saga chega ao fim quando se é detectado que não há mais
subtransações a serem executadas.
Durante a execução da saga, os agentes monitoram o estado dos demais
agentes que compõem a transação para determinar se a transação está executando
com sucesso ou se algum agente indicar alguma falha, os demais agentes podem
tomar uma ação como o disparo de transações de compensação (LIMON et al.,
2018).
Os autores fazem em seu trabalho uma discussão teórica do SagaMAS e
observam vantagens na aplicação deste sobre os outros padrões de saga. O Quadro
4 resume as comparações efetuadas no trabalho de Limon et al. (2018). A
comparação mostra que o uso do SagaMAS pode levar a um sistema com maior
confiança quando comparado com as formas orquestrada e coreografada da Saga,
ao mesmo tempo que distribui o risco de ponto único de falha. Porém o trabalho não
realiza uma implementação do protocolo, deixando isso para trabalhos futuros.
Finalmente, a revisão sistemática também encontrou o trabalho de Zhang et
al. (2019), no qual também se propõe uma nova forma de implementar o protocolo
2PC em bases de dados heterogêneas. O protocolo proposto é chamado de GRIT, e
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seu objetivo é permitir o uso de transações distribuídas através de um componente
central responsável por controlar a transação distribuídas entre as bases de dados
de forma global.
Quadro 4 - Comparação entre o SagaMAS, a saga orquestrada e a saga coreografada
Critério

SagaMAS

Saga
Orquestrada

Saga
Coreografada

Escalabilidade

Suporta

Suporta

Suporta

Confiança

Alta

Média

Baixa

Heterogeneidade

Permite

Permite

Permite

Abstração

Alta

Alta

Baixa

Complexidade para Recuperar
Estado de entidades

Baixa

Baixa

Alta

Suporte para transações com
muitos passos

Bom

Bom

Ruim

Característica do Orquestrador

Distribuído Central

Inexistente

Acoplamento

Baixo

Médio

Baixo

Vulnerável a dependência cíclica

Não

Não

Sim

Fonte: Elaborado pelo autor

As vantagens do GRIT em relação ao 2PC estão dispostas no Quadro 5
elaborado com base no trabalho de Zhang et al. (2019), que nos permite observar
que o GRIT traz possíveis vantagens quando comparado ao 2PC, por trazer o
suporte a escalabilidade e a uma heterogeneidade parcial de base de dados
enquanto ainda mantém a consistência do sistema forte e com mecanismos de
banco de dados, dispensando a implementação de código de domínio adicional para
lidar com a inconsistência.
O protocolo funciona de forma similar ao 2PC. Os componentes que
requerem uma funcionalidade que precisem de uma transação distribuída pedem
pela abertura de uma transação no GTM – Global Transaction manager – que
devolve um identificador único e universal de transação. Esse identificador é usado
para invocar todos os serviços que participam da transação distribuída pelo
componente (ZHANG et al., 2019).
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Quadro 5 - Comparação do protocolo 2PC com o GRIT
Requisito

2PC

GRIT

Suporte a escalabilidade

Não

Sim

Permite heterogeneidade das bases

Não

Parcialmente

Tipo de consistência

Forte

Forte

Algoritmo de concorrência

Pessimista

Otimista

Abstração

Alta

Alta

Fonte: Elaborado pelo autor

No GRIT, ao final bem sucedido da operação, o componente chamador das
operações deve solicitar o commit ao GTM, que fica encarregado de comandar os
commits nas bases que foram acionadas ao longo daquela transação (ZHANG et al.,
2019).
Como o GRIT utiliza o algoritmo de controle de concorrência otimista, é
possível que no momento do commit o banco de dados identifique uma mudança
não prevista nos dados envolvidos na transação e, neste caso, a transação
distribuída é abortada e o componente pode reiniciá-la ou informar ao usuário do
erro ao confirmar a transação (ZHANG et al., 2019).
Trata-se de uma combinação entre o protocolo two phase commit e uma
forma de simplificar o tratamento de controle da transação ao delegar o controle a
um

componente

especialista,

enquanto

ainda

mantém

a

capacidade

de

escalabilidade e heterogeneidade da solução, desde que os bancos de dados
participantes sejam compatíveis com o padrão Paxos de log de transações (ZHANG
et al., 2019).
Com a revisão destes trabalhos é possível afirmar que o tratamento de
transações distribuídas em ambientes de micro serviços leva a duas possibilidades.
A primeira é o uso do padrão saga para sistemas capazes de tolerar a consistência
eventual, sendo o SagaMAS um padrão que pode ser explorado como uma melhoria
por propor vantagens sobre o padrão orquestrado. Mas, se for possível o uso de
bases compatíveis, o uso do GRIT permite simplificar a implementação dos serviços,
deixando de usar código de domínio para implementar a consistência que o padrão
saga exige.
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Comparando-se os protocolos de GRIT e de SagaMAS os trade-offs ocorrem
ao se optar pela adoção de um deles. O Quadro 6 foi elaborado com base nos
estudos de Limon et al. (2018) e Zhang et al. (2019) comparando como estes
padrões lidam com alguns critérios apresentados por seus autores.
Quadro 6 - Comparativo entre os modelos SagaMAS e GRIT
Critério

SagaMAS

GRIT

Escalabilidade

Suporta

Suporta

Confiança

Alta

Alta

Heterogeneidade

Permite

Permite com
restrições

Abstração

Alta

Alta

Complexidade para Recuperar Estado
de entidades

Baixa

Baixa

Suporte para transações com muitos
passos

Bom

Bom

Característica do Orquestrador

Distribuído

É o próprio cliente

Acoplamento

Baixo

Baixo

Vulnerável a dependência cíclica

Não

Não

Tipo de consistência

Eventual

Eventual

Algoritmo de concorrência

Não aplica

Otimista

Acoplamento

Baixo

Baixo

Fonte: Elaborado pelo autor

É possível perceber que os protocolos permitem a construção de um sistema
com as mesmas características, mas diferenças surgem com relação a
heterogeneidade das bases de dados e na possibilidade de delegar o controle da
transação ao cliente. Para o primeiro requisito, o GRIT é mais restritivo quanto a
quais bases de dados os micro serviços podem utilizar, enquanto o SagaMAS
permite inclusive a adoção de bases de dados NoSQL. Por outro lado, o SagaMAS
ainda exige a construção de componentes específicos, mesmo que distribuídos, para
controlar a execução da Saga, enquanto o GRIT implementa a consistência com
transações no nível de banco de dados.
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3 METODOLOGIA
A pesquisa desta dissertação foi conduzida pelo paradigma Design Science
Research – DSR. A metodologia e o protocolo de pesquisa utilizados foram
adaptados de Dresch, Lacerda e Júnior (2015). Nesta seção é feita uma
apresentação do DSR e é detalhada a metodologia de pesquisa.

3.1 Visão geral sobre o Design Science Research
O Design Science Research é um paradigma sugerido para pesquisas que
buscam soluções de problemas e a produção de pesquisas com valor prático,
através da construção de um conjunto de artefatos (DRESCH; LACERDA; JÚNIOR,
2015). Considera-se uma metodologia adequada a esta dissertação, que busca uma
solução de um problema prático, que é a consistência em transações distribuídas em
micro serviços, no contexto bancário.
O objetivo do DSR é a produção de artefatos que possam ser usados como
solução para o problema de pesquisa. Os artefatos que o DSR pode produzir são
variados, mas esta dissertação irá produzir os artefatos do tipo modelo e do tipo
instanciação (DRESCH; LACERDA; JÚNIOR, 2015).
Artefatos do tipo modelo são “[...] um conjunto de proposições ou declarações
que fazem [...] representações da realidade que apresentam tanto as variáveis de
determinado sistema como suas relações” (DRESCH; LACERDA; JÚNIOR, 2015).
Já artefatos do tipo instanciações podem ser entendidos como demonstrações que
mostram a execução do artefato em seu ambiente, buscando mostrar a viabilidade e
a eficácia dos artefatos construído (DRESCH; LACERDA; JÚNIOR, 2015).
O DSR pode utilizar diversos protocolos que podem ser combinados e
adaptados de acordo com o problema de pesquisa que se busca solucionar. Mas de
forma geral, Dresch, Lacerda e Júnior (2015) propõem a metodologia que está
sumarizada na Figura 9.
De forma geral, o DSR se preocupa primeiramente em identificar e
conscientizar o problema em seu contexto, buscando na literatura por outros
trabalhos que tenham similaridades com o problema investigado. O pesquisador tem
acesso a artefatos que podem ajudá-lo a buscar uma possível solução para seu
problema através do desenvolvimento de novos artefatos (DRESCH; LACERDA;
JÚNIOR, 2015).
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Figura 9 - Metodologia de pesquisa

Fonte: Dresch, Lacerda e Júnior (2015)

Esses artefatos foram submetidos a uma etapa de desenvolvimento formal,
que deve conter uma etapa de avaliação que é de suma importância para averiguar
se o artefato proposto é capaz de resolver o problema de pesquisa de forma
satisfatória. Após essa etapa, o pesquisador deve explicitar seus aprendizados e
comunicar seus resultados formalmente (DRESCH; LACERDA; JÚNIOR, 2015).

3.2 Metodologia de trabalho
A metodologia elaborada para a condução dessa dissertação foi baseada nas
metodologias sugeridas por Dresch, Lacerda e Júnior (2015) e por Alturki, Gable e
Bandara (2011).
A
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Figura 10 apresenta graficamente a metodologia seguida. Ela é composta de
5 etapas, as quais serão detalhadas nas subseções seguintes.
Figura 10 - Metodologia de pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor

3.2.1 Identificação do Problema
Na primeira etapa, chamada de identificação do problema, foi tratada a
discussão e pesquisa exploratória do problema de pesquisa. A abordagem é
baseada nas duas primeiras etapas do método proposto por Dresch, Lacerda e
Júnior (2015).
Foi feita uma discussão do problema em seu contexto de identificação, que é
o ambiente de sistemas transacionais em instituições financeiras do Brasil, e foi feita
a compreensão da sua relevância acadêmica e prática. Também se conduziu uma
pesquisa exploratória a fim de confirmar a sua relevância e propor uma questão de
pesquisa e fundamentação teórica necessárias a formalidade da dissertação.

3.2.2 Revisão sistemática
A segunda etapa consistiu na elaboração e revisão sistemática da literatura
acadêmica disponível. O objetivo foi encontrar e identificar a borda de conhecimento
do problema de pesquisa através da busca, análise e leitura de trabalhos
relacionados a pergunta de pesquisa e contexto do problema.
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Após essa identificação, que é pautada por um protocolo formal de pesquisa
sistemática conforme proposto por Felizardo et al. (2017), executaram-se as etapas
de avaliação, extração de dados e sumarização dos estudos, com o objetivo de
deixar bem clara e identificada a fronteira de conhecimento disponível.
Como se trata da execução do DSR, a revisão sistemática também tem como
objetivo a identificação de artefatos que podem hipoteticamente resolver o problema
de pesquisa. Esses artefatos podem e devem ser levados em conta para a proposta
dos artefatos desta pesquisa, com o objetivo de contribuir com uma solução prática
para o problema e evoluir o conhecimento acadêmico disponível (DRESCH;
LACERDA; JÚNIOR, 2015).

3.2.3 Avaliação e Proposta de Artefatos
Na terceira etapa foi feita uma avaliação dos artefatos identificados na
segunda etapa, em termos de sua capacidade de solução do problema. Conforme a
metodologia proposta por Dresch, Lacerda e Júnior (2015), foi feita uma composição
desses artefatos e então foi elaborada a proposta de um modelo de referência, que
é capaz de resolver satisfatoriamente o problema de pesquisa além de contribuir
com o conhecimento acadêmico disponível, gerando uma evolução na área.
Um protótipo também será feito com o objetivo de avaliar a viabilidade do
modelo de referência em resolver o problema de pesquisa. O modelo, detalhado na
Seção 4, foi especificado usando o RM-ODP como modelo de referência (ISO,
1995).

3.2.4 Desenvolvimento dos artefatos
Nesta etapa, o modelo proposto foi detalhado para o cenário do PIX,
pensando em sua implementação em ambiente de nuvem com arquitetura de micro
serviços com bases de dados heterogêneas. Esse modelo teve sua aplicabilidade
avaliada através de um experimento em ambiente controlado, que foi implementado
e avaliado para validar se o problema de pesquisa pode ser resolvido com o modelo
resolvido.
Conforme proposto por Dresch, Lacerda e Júnior (2015), a etapa de
desenvolvimento de artefatos deve produzir além dos artefatos construídos um relato
das heurísticas de construção e avaliação dos artefatos, e uma avaliação do que os
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resultados mostram, permitindo que se conclua se o objetivo foi atingido ou não. Isso
foi feito nesta dissertação através da construção de um protótipo funcional que
aplica o modelo criado com a finalidade de validar se o problema de consistência foi
resolvido. A construção do protótipo é detalhada na Seção 5.

3.2.5 Conclusão da Pesquisa
Na quinta etapa, após o término satisfatório do desenvolvimento dos
artefatos, foi feito um debate apoiado pelos resultados da avaliação dos artefatos.
Avaliando-se como o modelo de referência se comportou no protótipo, é possível
entender se modelo proposto é viável e quais são suas limitações quanto a sua
aplicabilidade.
Os resultados dessa etapa foram a explicitação da contribuição prática da
pesquisa quanto a solução do problema de pesquisa nos ambientes de instituições
financeira e a explicitação da contribuição acadêmica dos artefatos desenvolvidos e
também um debate sobre trabalhos futuros no mesmo tema.
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4 PROPOSTA DO MODELO
Seguindo a metodologia proposta para esta dissertação, nesta seção será
apresentado o modelo de referência para transações de transferência do PIX,
conforme apresentado pelo Banco Central do Brasil, apresentado na seção 1.
O modelo de referência proposto para atender ao problema de pesquisa
respeita os princípios da arquitetura de referência dados por Christudas (2019), Xie
et al. (2018), Limon et al. (2019) e Richardson (2019). O modelo foi descrito
utilizando-se o modelo de referência Open Distributed Processing – RM-ODP (ISO,
1995). Além disso, foi utilizado o livro de Linington et al. (2011) como apoio de
referência para especificação da arquitetura.

4.1 Visão empresarial
Os requisitos do PIX foram extraídos da especificação fornecida publicamente
pelo BCB e o modelo proposto nesta dissertação deva ser capaz de atendê-los. A
Figura 11 mostra um diagrama que representa esse ponto de vista para a
comunidade de pagamentos, que é a comunidade responsável pelos requisitos do
modelo de referência.
É na visão empresarial do sistema de Pagamento que o modelo de referência
especifica os comportamentos, políticas, objetivos e papéis que o sistema de
pagamentos deverá atender. O RM-ODP define uma série de elementos
arquiteturais para essa visão, que serão detalhados a seguir.
Os objetos empresariais representam as entidades de negócios que contém
as informações que são necessárias para executar os comportamentos esperados
(LININGTON et al., 2011). Três entidades foram especificadas no modelo de
referência para atender as necessidades de negócios. O cliente representa o
usuário do sistema de pagamentos que possui uma conta de pagamento instantâneo
na instituição financeira a sua escolha, contendo informações de identificação do
cliente e dados de acesso.
Outro objeto empresarial é a conta de pagamento instantâneo – ou conta PI –
representa o saldo financeiro que ele possui acumulado na instituição, além de
conter todo histórico de movimentos que somam ou subtraem esse saldo. A ordem
de pagamento representa o registro gerado pelo cliente quando este deseja efetuar
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uma transferência a qualquer outra pessoa desde que essa tenha uma conta PI, em
qualquer instituição financeira participante do SPI.
Figura 11 - Visão Empresarial do Sistema de Pagamentos Instantâneos

Fonte: Elaborado pelo autor

Os comportamentos são o grupo de elementos que especificam as ações que
que aquela comunidade da visão empresarial executará, que são necessárias para
atingir os objetivos da comunidade. São descritos na forma de caso de uso e estão
apresentados nos Quadro 7 e Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 9.
Quadro 7 - Caso de uso Requisitar Pagamento Não-prioritário
Título:

Efetuar pagamento Não-Prioritário
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Quem:

Cliente

Quadro 8 - Caso de uso Requisitar Pagamento Não-prioritário (cont.)
Objetivo:

Efetuar um pagamento em forma de transferência entre contas PI a outro
cliente do PIX em uma data programada

Fluxo
Principal:

1. O caso de uso começa com o cliente informando no aplicativo os
dados da conta PI do recebedor, data de pagamento e o valor a
transferir
2. O aplicativo solicita a confirmação
3. O usuário confirma a operação
4. O aplicativo envia o pedido de transferência não prioritária para o
sistema de pagamentos
5. O sistema de pagamento valida os dados
6. O sistema aguarda até a data de pagamento
7. O sistema de pagamento registra a operação com uma ordem de
pagamento
8. O sistema faz o bloqueio do saldo para pagamento
9. Na data de pagamento, o sistema envia o pagamento para o sistema
PI do Banco central
10. O sistema PI devolve a confirmação do pagamento
11. O sistema debita a conta do cliente definitivamente
12. O sistema atualiza a ordem de pagamento com status de sucesso
13. O caso de uso termina

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 9 - Caso de uso Requisitar Pagamento Prioritário
Título:

Efetuar Pagamento Prioritário

Quem:

Cliente

Objetivo:

Efetuar um pagamento em forma de transferência entre contas PI a outro
cliente do PIX em uma data instantaneamente

Fluxo
Principal:

1. O caso de uso começa com o cliente informando no aplicativo os dados
da conta PI do recebedor, o valor a transferir, marcando a transferência
como prioritária
2. O aplicativo solicita a confirmação
3. O usuário confirma a operação
4. O aplicativo envia o pedido de transferência prioritária para o sistema de
pagamentos
5. O sistema de pagamento valida os dados
6. O sistema de pagamento registra a operação com uma ordem de
pagamento
8. O sistema faz o bloqueio do saldo do cliente
9. O sistema envia o pagamento para o sistema PI do Banco central
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10. O sistema PI devolve a confirmação do pagamento
11. O sistema debita a conta do cliente definitivamente
12. O sistema atualiza a ordem de pagamento com status de sucesso
13. O caso de uso termina
Fonte: Elaborado pelo autor

É necessário que o modelo de referência garanta a consistência da transação
no caso de falhas de comunicação com o SPI ou então erros internos do sistema de
pagamentos do participante que impeçam o envio do pagamento ao BCB. Assim a
especificação do BCB determina que as consistências entre os objetos conta PI,
cliente e ordem de pagamento tenham o seguinte comportamento (BANCO
CENTRAL DO BRASIL, 2020):
- Quando o cliente registra a ordem de pagamento, deve-se validar se o dono
da conta origem da ordem de pagamento é o cliente que efetuou a ordem de
pagamento. Caso não seja, não se deve registrar a ordem de pagamento para
que a base se mantenha íntegra.
- Ao se reservar o saldo da conta PI para preparar o envio do pagamento pelo
SPI, se o saldo disponível for inferior ao valor do pagamento solicitado, se
deve cancelar a ordem de pagamento e manter o saldo do cliente intacto,
para que o sistema possa se manter em estado íntegro.
- Se o envio do pagamento para o SPI falhar, o saldo bloqueado
anteriormente deve ser devolvido a conta do cliente e a ordem de pagamento
deve ser cancelada para que o sistema possa se manter em estado íntegro.
- Por fim, se o envio ao SPI for feito com sucesso, a transação se torna
irreversível. O sistema deve concluir a ordem de pagamento com o resultado
informado pelo SPI e o saldo do cliente deve ser debitado para que o sistema
possa se manter em estado íntegro.
As políticas especificadas pelo Banco Central do Brasil (2020) que
determinam as ações de consistência detalhadas nos parágrafos anteriores estão
descritas no Quadro 10 e a violação delas também representa um caso de erro, em
que a consistência precisa ser garantida com a reversão das alterações efetuadas
sobre o saldo do cliente e na ordem de pagamento.
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Quadro 10 - Políticas sobre os pagamentos instantâneos
Política

Especificação

Validade Ordem

Uma ordem de pagamento é considerada válida se todas as condições a

Pagamento

seguir forem verdadeiras:
- O valor do pagamento é inferior ou igual ao saldo total disponível na conta do
cliente
- A ordem de pagamento indica a conta do cliente de origem do pagamento
- A conta de origem é uma conta de pagamento instantâneo que consta na
base de contas PI dessa Instituição Financeira
- A ordem de pagamento indica a conta de cliente de destino de pagamento
- A ordem indica a instituição financeira de destino do pagamento
- O cliente solicitante da ordem deve ter a chave de segurança validada

Validade Conta

Uma conta de pagamentos instantâneos é considerada válida se

PI

- Existir no cadastro de contas da instituição financeira
- O saldo da conta ter sido movimentado nos últimos 12 meses
- Se a conta pertencer a pessoa física, o CPF do dono da conta constar no
cadastro de clientes pessoas físicas
- Se a conta pertencer a pessoa jurídica, o CNPJ do dono da conta constar no
cadastro de clientes pessoas jurídicas

Autorização

Somente será aceita a ordem de pagamento se o valor solicitado for inferior ou

Pagamento

igual ao saldo da conta origem no momento do envio do pagamento para o
Banco Central

Nível de Serviço

O tempo que passa entre o início do processamento da ordem de pagamento

de operação

e o envio do pagamento para o Sistema de Pagamentos do BCB deve ser
medido. Esse tempo será usado para criar o indicador de nível de serviço de
operação de transferência.
Os tempos de execução medidos devem ser registrados por transação.
Para considerar o nível de serviço de operação aderente, deve-se medir:
Para 50% das transações mais rápidas, todas devem estar abaixo de 6
segundos
Para 99% das transações mais rápidas, todas devem estar abaixo de 10
segundos

Processamento

O processamento de pagamentos não prioritários ocorrerá todos os dias a

pagamentos

partir das 10h até as 11h, devendo ser enviados todos os pagamentos não
prioritários pendentes na base de dados da instituição financeira que estejam
previstos para acontecer no dia do processamento.
Pagamentos prioritários devem ser enviados instantaneamente, 24 horas por
dia, 7 dias por semana.

Quadro 11 - Políticas sobre os pagamentos instantâneos (cont.)
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Fonte: Elaborado pelo autor

As políticas do PIX se referem principalmente a forma de validar as entidades
e as ações de pagamento que podem ser efetuadas no PIX, bem como seus SLAs.
As políticas devem ser respeitadas na implementação dos comportamentos
especificados no modelo de referência.
4.2 Visão da computação
Para elaborar a visão da computação, algumas decisões arquiteturais
precisam ser tomadas. Para o modelo de referência respeitar o cenário do problema
de pesquisa, opta-se por utilizar a computação em nuvem e se construir o sistema
arquitetado em micro serviços baseados nos princípios estudados ao longo desta
dissertação. Cabe destacar esses pontos:
- Cada micro serviço deve ser implementado de forma independente, com
bases de dados independentes
- Para garantir a consistência entre os dados dos micro serviços, será usada
uma saga orquestrada para coordenar as alterações nos micro serviços
O diagrama de pacotes da Figura 2Figura 12 apresenta uma visão geral do
modelo proposto para o sistema de pagamentos sob o ponto de vista da
computação.
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Figura 12 - Visão da Computação – Diagrama de Pacotes

Fonte: Elaborado pelo autor

A primeira camada da solução é a que contém o Cliente, que representa
todos os usuários do sistema PIX capazes de iniciar uma transação de transferência.
Para que isso ocorra, é necessário o uso de uma interface que permita essa
transação ser iniciada, que é a função dos objetos da camada Interface.
A camada de Serviços representa os objetos que de fato darão suporte a
realização da funcionalidade de transferência no PIX. Nela é possível observar a
presença de quatro componentes.
O primeiro componente é o orquestrador da Saga, que é responsável pelo
início e gerenciamento da execução da saga de transferência. O orquestrador se
comunica com os micro serviços para executar cada passo necessário para cumprir
a operação de transferência.
Os micro serviços foram modelados em três componentes: pagamento, conta
e cliente. Cada um deles é responsável por representar cada um dos objetos
empresariais especificados no de vista empresarial, apresentado na Subseção 4.1.
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Como último item deste diagrama, a camada de sistemas externos representa
o sistema do Banco Central que será acionado para processar a transferência
durante a saga de transferência.

4.3 Visão da informação
Nesta seção será apresentada a especificação sob a visão da informação,
que tem o objetivo de especificar no modelo de referência as informações e detalhes
das ações que os objetos de informação devem apresentar para satisfazer os
requisitos do sistema (LININGTON et al., 2011). O diagrama da O diagrama mostra
que as informações do sistema estão divididas em cinco entidades diferentes:
Cliente, Movimento Conta PI, Conta PI e Ordem de pagamento. As setas indicam os
relacionamentos e cardinalidades os objetos. Além disso, há a entidade abstrata
Cliente que tem sua realização em duas entidades concretas filhas: cliente pessoa
física e cliente pessoa jurídica, que são as realizações materiais do conceito de
cliente.
Destaca-se também a estrutura chamada DICT, que é a forma de identificar
uma conta PI, que atrela o número de identidade da conta a chave PIX do cliente,
que pode ser um CPF ou CNPJ, um telefone, um e-mail ou um número identificador
único universal – também chamado de UUID. Os demais itens são entidades de
domínio, que limitam os valores de alguns atributos a uma lista pré-determinada.
Detalhes destes objetos podem ser encontrados na seção de anexos desta
dissertação.
Figura 13 mostra a especificação dos objetos de informação que representam
as entidades e seus atributos que são mandatórios no sistema.
O diagrama mostra que as informações do sistema estão divididas em cinco
entidades diferentes: Cliente, Movimento Conta PI, Conta PI e Ordem de
pagamento. As setas indicam os relacionamentos e cardinalidades os objetos. Além
disso, há a entidade abstrata Cliente que tem sua realização em duas entidades
concretas filhas: cliente pessoa física e cliente pessoa jurídica, que são as
realizações materiais do conceito de cliente.
Destaca-se também a estrutura chamada DICT, que é a forma de identificar
uma conta PI, que atrela o número de identidade da conta a chave PIX do cliente,
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que pode ser um CPF ou CNPJ, um telefone, um e-mail ou um número identificador
único universal – também chamado de UUID. Os demais itens são entidades de
domínio, que limitam os valores de alguns atributos a uma lista pré-determinada.
Detalhes destes objetos podem ser encontrados na seção de anexos desta
dissertação.
Figura 13 - Visão de informação - Diagrama de objetos estáticos

Fonte: Elaborado pelo autor

Já a Figura 14 apresenta o diagrama que modela as ações que os objetos do
sistema serão responsáveis por executar para cumprir aos requisitos funcionais
determinados pelo BCB. Essas ações são necessárias no sistema para que sejam
efetivados os comportamentos modelados na visão empresarial, com foco nas
informações necessárias para cada ação ocorrer.
Assim, para fazer a ação Ordenar Pagamento não prioritário, que é a Saga de
Transferência para o caso de uso Efetuar pagamento não prioritário, é necessário
executar cinco ações no sistema, de acordo com o proposto no modelo de
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referência. Novamente, detalhes destas ações podem ser encontrados nos anexos
desta dissertação.
Figura 14 - Visão de informação - Diagrama de ações

Fonte: Elaborado pelo autor

Estes são os principais itens do modelo de referência proposto. Detalhes das
demais visões disponíveis no RM-ODP – que são o ponto de vista de engenharia e
ponto de vista tecnológico – podem ser encontrados nos anexos desta dissertação.
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5 CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO
Com o modelo proposto na seção anterior, um protótipo foi construído para
validar a abordagem apresentada pelo modelo de referência em uma arquitetura de
micro serviços com base de dados independentes, a fim de validar se o modelo foi
capaz de atender aos requisitos funcionais do sistema PIX e satisfazer também aos
requisitos de consistência exigidos pelo Banco Central.
Figura 15 - Visão da computação – Diagrama de implantação

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 15 mostra a visão da computação do protótipo. Este foi
implementado em um único computador e foram utilizados contêineres gerenciados
pelo Docker para construir os componentes descritos anteriormente – o orquestrador
e os micro serviços – de forma a atender ao modelo de referência.

5.1 Decisões arquiteturais para o protótipo
Nesta subseção serão detalhados os componentes do modelo proposto e
apresentadas as decisões de implementação tomadas. Primeiramente, é necessário
apresentar o ambiente utilizado para programação e execução do protótipo. As
principais informações estão resumidas no Quadro 10.
Os primeiros componentes do modelo são os micro serviços de Pagamento,
Conta e Cliente. Esses serviços são responsáveis por fazer a gestão das entidades
de domínio de mesmo nome, oferecendo serviços de recuperação e gravação
nestas entidades.
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Quadro 12 - Configurações do ambiente de execução do protótipo
SISTEMA OPERACIONAL
CPU
MEMÓRIA
ARMAZENAMETO
REDE
PLACA-MÃE

PLACAS GRÁFICAS

Windows 10 Pro 64-bit (10.0, Build 17134)
(17134.rs4_release.180410-1804)
Intel(R) Core(TM) i7-3720QM CPU @ 2.60GHz (8 CPUs),
~2.6GHz
16,0GB Dual-Channel DDR3 @ 791MHz (11-11-11-28)
465GB Samsung SSD 850 EVO 500GB (SATA (SSD)) 50
°C
Realtek RTL8723AE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC
CLEVO P15xEMx (SOCKET 0)

Intel HD Graphics 4000 (CLEVO/KAPOK Computer)
2048MB ATI AMD Radeon HD 7970M (CLEVO/KAPOK
Computer)

Fonte: Elaborado pelo autor

Apesar da arquitetura de micro serviços permitir que cada um dos micro
serviços possa ser criado em diferentes linguagens, esta dissertação optou por
construí-los utilizando-se a linguagem Java na versão 1.8 com o framework Spring.
Apesar de existirem múltiplas linguagens disponíveis no mercado, o intuito desta
dissertação não é avalia-las e por isso selecionou-se uma linguagem aberta e de
familiaridade do autor. Utilizou-se a IDE Springtool Suite – STS – versão 4 para se
programar o protótipo e este foi compilado e disponibilizado como imagem Docker
com o uso de Maven na versão 3.6.3 com gerenciador de pacotes e compilador
Java.
A base de dados utilizada para cada serviço é a H2, que é uma base de
dados disponibilizada gratuitamente. O H2 permite se implementar uma base de
dados completa através do uso do Java Persistence API – JPA – o que facilitou
bastante a construção das entidades representativas de banco de dados e dos
mecanismos de gravação e recuperação de dados que os serviços provêm. Cada
base de dados foi inicializada com dados de suas respectivas entidades para
viabilizar os testes funcionais.
Os micro serviços foram instalados em múltiplos contêineres, O ambiente de
execução escolhido para os micro serviços foi o Docker para sistema operacional
Windows 10 na versão 19.03.12, build 48a66213fe. A escolhe do Docker foi
motivada por familiaridade de uso do autor. Cada um dos micro serviços foi
executado em um container independente, para garantir a independência
determinada pelo modelo.
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Para escolha do orquestrador, os seguintes frameworks gratuitos foram
avaliados duas plataformas: o Camunda Community, da empresa Camunda, e o
Eventuate Tram, da empresa Eventuate
O orquestrador escolhido para implementação do protótipo foi o Camunda na
versão v7.14.0. O Camunda é uma ferramenta que pode ser utilizada para gerenciar
processos de negócio programados a partir da Business Process Model and
Notation, mas que apresenta também capacidades de programar e executar Sagas
Orquestradas. Apresenta também um gerenciador que pode ser executado em um
container, o que atende as características do modelo apresentado nesta dissertação.
Em comparação, apesar do Eventuate também apresentar capacidade para
orquestração de Sagas, a versão disponibilizada não traz um gerenciador visual das
transações, sendo que para fins de melhor visualização o Camunda apresentou
maior praticidade out-of-the-box.
Finalmente, para fazer o papel do cliente, a aplicação Postman, da empresa
de mesmo nome, na versão 7.32.0. O Postman permite que sejam criadas as
requisições HTTP para o orquestrador iniciar a saga de transferência prioritário e
não-prioritária de forma simples.

5.2 Codificação do protótipo
O primeiro passo foi codificar os micro serviços REST de conta, pagamento e
cliente. A Figura 16 mostra os artefatos de código gerados para implementar os
serviços especificados.
Todos os micro serviços foram implementados no padrão REST, com Java +
Spring. O micro serviço de cliente foi implementado no artefato spring-boot-mscliente-service. Ele é responsável por gerenciar os clientes do protótipo, que são précadastrados para fins de simplificação.
O micro serviço de pagamentos foi implementado no artefato spring-boot-mspagamento-service, sendo que é responsável por gerenciar as ordens de
pagamentos que um cliente gera quando solicita uma transferência prioritária ou
não-prioritária.
O micro serviço de conta foi implementado no artefato spring-boot-ms-contaservice, que é responsável por gerenciar as contas PI do sistema, que são
associadas aos clientes. Através dele é possível debitar as contas PI sob
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gerenciamento do protótipo. Para fins de simplificação, as contas foram criadas e
inicializadas com algum saldo para ser possível iniciar alguma movimentação.
Com os micro serviços desenvolvidos, foi feita a programação da saga de
transferência, através da ferramenta Camunda Modeler. A Figura 17 mostra como
ficou a versão final da saga para o Camunda.
Figura 16 - Parte dos artefatos programados para implementar os micro serviços

Fonte: Elaborado pelo autor

A saga foi programada em um único componente para fins de simplificação.
Cada passo da saga segue o modelo proposto, que por sua vez segue a
especificação exigida pelo BCB. O primeiro passo é a transação Validar Dados, que
é responsável por validar se a conta de origem existe e o cliente solicitado existe,
utilizando o micro serviço de conta e o micro serviço de cliente.
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Há uma bifurcação do fluxo após a validação dos dados, que leva o sistema a
aguardar a data de pagamento quando a transferência é não prioritária. Caso seja
prioritária, o fluxo segue para a próxima transação.
Figura 17 - Modelagem da saga de transferência no Camunda

Fonte: Elaborado pelo autor

A transação Registrar Pagamento é responsável por fazer o registro da ordem
de pagamento no micro serviço de pagamentos. Em seguida, a transação Reservar
Conta é responsável por bloquear o saldo da conta PI envolvida na transação de
transferência, utilizando o micro serviço de conta. Ambas possuem compensações
que serão ativadas caso a transação pivô Enviar Pagamento falhe. As
compensações essas transações consistem em cancelar a ordem pagamento na
base de dados e em liberar o saldo que foi anteriormente bloqueado,
respectivamente.
A transação Enviar Pagamento é uma transação pivô: isto significa que o
sucesso dela é definitivo para a saga e todas as transações seguintes da saga não
devem ativar mais compensações. No entanto, a falha da transação pivô ativa as
compensações das transações anteriores e finaliza a saga. A função dela é enviar o
pagamento para o sistema do BCB e aguardar a confirmação instantânea. No
protótipo, foi programada uma função que emula um sucesso ou uma falha deste
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envio de acordo com um parâmetro de controle, para fins de simplificação do
protótipo.
Figura 18 - Dashboard de acompanhamento da saga de transferência

Fonte: Elaborado pelo autor

As demais transações realizam os ajustes necessários para efetivação da
transferência na conta do cliente solicitante. A transação Retirar Reserva Conta
libera o saldo bloqueado anteriormente e a transação Confirmar Pagamento efetiva
o débito na conta do cliente, ambas através do micro serviço de conta. Finalmente, a
transação Finalizar Ordem Pagamento marca o pedido de transferência como
efetivado com sucesso no micro serviço de pagamento.
A saga foi implementada no runtime do camunda na máquina local. A Figura
18 mostra o painel de acompanhamento de execuções de saga a partir do
dashboard disponibilizado pela plataforma.

5.3 Avaliação do protótipo
Para avaliação do protótipo, foi feita uma avaliação dos possíveis dados de
entrada para geração dos cenários de teste de execução da saga de transferência.
Constatou-se a existência de nove possíveis cenários, listados no Quadro 11.
Quadro 13 - Cenários de teste do protótipo
Cenário

Descrição

1

Transferência não prioritária bem sucedida

2

Transferência prioritária bem sucedida

3

Transferência mal sucedida no envio da transação para o sistema do BCB (falha na
transação pivô)
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Quadro 14 - Cenários de teste do protótipo (cont.)
4

Transferência mal sucedida na etapa de Reserva Conta

5

Transferência mal [Capture a atenção do leitor com uma ótima citação do

documento ou use este espaço para enfatizar um ponto-chave. Para
colocar essa caixa de texto em qualquer lugar na página, basta arrastá-la.]
sucedida na etapa de Registro Pagamento
6

Transferência não-prioritária mal sucedida por tentar transferir um valor maior que o
saldo disponível

7

Transferência prioritária mal sucedida por tentar transferir um valor maior que o saldo
disponível

8

Transferência mal sucedida por tentar uma combinação de conta e cliente inválidos

9

Transferência mal sucedida por tentar transferir um valor negativo

Fonte: Elaborado pelo autor
Respeitando-se cada cenário, uma massa de testes foi montada no aplicativo
Postman, que é uma aplicação muito utilizada no mercado para testar micro serviços
através de chamadas HTTP. A Figura 19 mostra como os cenários de testes foram
organizados na ferramenta.
Figura 19 - Suite de testes configurada no Postman

Fonte: Elaborado pelo autor
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Em seguida cada cenário foi executado e avaliado através do dashboard e
dos resultados efetivados em cada micro serviço. O Quadro 12 mostra o resultado
de cada cenário sob o ponto de vista de consistência da base de dados.
Quadro 15 - Resultado da execução dos cenários de teste
Cenário
1

2

3

4

5

6

7

Resultado

Comentários

Base de dados

Conta baixada, movimentos registrados, ordem de

consistente

pagamento concluída

Base de dados

Conta baixada, movimentos registrados, ordem de

consistente

pagamento concluída

Base de dados

Saldo preservado, movimentos registrados, ordem de

consistente

pagamento cancelada

Base de dados

Saldo preservado, nenhum movimento registrado, ordem

consistente

de pagamento cancelada

Base de dados

Saldo preservado, nenhum movimento ou ordem

consistente

registrados

Base de dados

Saldo preservado, nenhum movimento registrado, ordem

consistente

de pagamento cancelada

Base de dados

Saldo preservado, nenhum movimento registrado, ordem

consistente

de pagamento cancelada

Base de dados

8

consistente

9

Transação fica em erro para tratamento

Base de dados

Saldo Preservado, ordem cancelada, nenhum movimento

consistente

registrado

1

Fonte: Elaborado pelo autor
Foi possível observar durante a execução dos testes um período em que os
dados ficam inconsistentes, que é a janela de inconsistência prevista pela literatura.
A janela fica aberta entre os tempos de execução de cada passo da saga
orquestrada. Por exemplo, quando uma ordem de pagamento constava como
pendente, mas o saldo ainda não estava bloqueado, a diferença da execução entre
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os passos Registrar Pagamento e Reservar Conta da saga é caracterizado como
uma janela de inconsistência.
A presença da janela de inconsistência é o que permite afirmar que o modelo
de referência leva o sistema a uma consistência eventual, ou BASE, como previsto
pela literatura ao se utilizar uma saga orquestrada.
Outra observação durante a avaliação do protótipo foi a presença do ponto
único de falha, também previsto na literatura revisada. O orquestrador implementado
como uma peça única representa um risco, no qual uma eventual falha desse
orquestrador fará com que a saga fique parada, deixando o sistema em um estado
inconsistente até que o orquestrador seja restabelecido e retome a execução das
sagas em andamento.
Apesar dessas duas observações, foi possível observar que todos os cenários
avaliados levaram após a conclusão de sua execução a um sistema com todos os
dados consistentes. Evidentemente, todos os cenários possuíram janelas em que o
sistema se apresentou com estado inconsistente, como previso pela característica
de consistência eventual que o modelo de referência leva, além de ser previsto na
literatura. Assim, foi possível concluir através do protótipo que o modelo de
referência proposto leva a um sistema que possua consistência transacional com
micro serviços com bases de dados independentes.
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6 CONCLUSÃO
Esta dissertação se propôs a investigar o problema de construir sistemas
distribuídos em micro serviços com base de dados independentes que tem a
necessidade de manter a consistência transacional entre os micro serviços, com a
proposta de um modelo de referência para o cenário do PIX.
O modelo de referência levou em consideração a borda de conhecimento
encontrada durante execução a revisão sistemática apresentada seção 2, que
mostrou que o a literatura sugere o padrão saga de forma orquestrada para
conseguir viabilizar a consistência transacional enquanto mantém a independência
dos micro serviços e suas bases de dados. No entanto, o uso desse padrão leva o
sistema a consistência eventual e ao problema de ponto único de falha, na figura do
orquestrador.
A proposta do modelo de referência foi feita na seção 4 e a construção do
protótipo apresentada na seção 5 permitiu ser feita uma avaliação da viabilidade do
modelo de referência proposto em trazer a consistência transacional para o cenário
de problema.

6.1 Considerações finais
O objetivo desta dissertação foi propor um modelo de referência utilizando-se
micro serviços com base de dados independentes que atendesse a especificação do
Banco Central do Brasil para a funcionalidade de transferências através do PIX que
garantisse a consistência transacional requerida pelo BCB. Os resultados
apresentados na seção 5 mostraram a viabilidade do modelo de referência proposto.
Através da construção do protótipo, foi possível observar que o modelo
proposto atendeu as expectativas da dissertação, mostrando ser capaz de manter a
consistência transacional em um sistema implementado em micro serviços com
bases de dados independentes. Além disso, o protótipo foi capaz de revelar as
limitações e trade-offs de consistências previstos na literatura com a observação da
janela de inconsistência e do ponto único de falha.
O modelo tem capacidade de ser generalizado para outros contextos de
negócio que tenham as necessidades de consistência apresentadas para o caso de
uso do PIX, ao mesmo tempo que tenham os requisitos não funcionais que levem a
necessidade de distribuição do sistema em uma arquitetura em nuvem com micro
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serviços, especialmente se os requisitos não funcionais levarem aos micro serviços
a terem suas bases de dados independentes.
Algumas limitações do modelo também foram observadas. Para o uso desse
modelo de consistência, é necessário que o ambiente de negócios tolere a
consistência eventual que se faz presente ao se optar por distribuir o sistema em
micro serviços com bases independentes.
É importante se fazer algum tipo de tratamento desses problemas, como
sugere a literatura, controlando-se janela de inconsistência e fazendo ajustes ou
implementações que tentem diminuí-las. Além disso, o ponto único de falha, o
componente orquestrador, pode exigir alguma implementação adicional para
aumentar se0u grau de confiança para que o sistema atenda a requisitos não
funcionais de disponibilidade, conforme o cenário de negócio.
O protótipo e o modelo não exploraram a implementação das outras
funcionalidades do sistema PIX como o recebimento de transferências, os processos
de criação e portabilidade de contas PI e a movimentação contábil das taxas
recolhidas para as operações do PIX.

6.2 Contribuições da pesquisa e trabalhos futuros
Assim, a primeira contribuição foi o modelo que se utilizou do padrão de saga
orquestrada para que fosse possível alcançar a consistência exigida enquanto se
mantinha a independência das bases dos múltiplos micro serviços necessários para
atender a funcionalidade de transferência. Sua validade foi verificada através da
implementação do protótipo, que mostrou que o uso de um orquestrador para sagas
é capaz de manter a consistência dos dados para os múltiplos cenários de
avaliação.
Cabe destacar que a contribuição acadêmica do modelo de referência é a de
explorar a possibilidade de se distribuir o coordenador da saga através dos agentes
independentes, acionados por eventos. Isso retira a carga de processamento do
coordenador da saga ao distribuir a responsabilidade pelos agentes, que se
comunicam com os micro serviços e retornam nos tópicos de evento quando o passo
da saga é executado, além de manter os micro serviços desacoplados dos agentes e
do coordenador da transação.
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O protótipo, por sua vez, tratou-se de uma segunda contribuição por mostrar
uma forma de implementar o modelo com o uso de um orquestrador centralizado
que distribui os agentes de comunicação com troca de mensagens via tópicos de
eventos.
Como previsto na revisão de literatura e observado na execução do protótipo,
fica evidente que novos modelos de orquestração de sagas devem ser
desenvolvidos, como o SagaMAS apresentado por Limon et al. (2018).
Outro trabalho futuro seria avaliar um modelo que retira a complexidade que o
padrão saga trás, que é desenvolver as transações de compensação, com o uso de
um protocolo de consistência em base de dados como o proposto no trabalho de
Zhang et al. (2019).
Uma última sugestão de trabalho futuro é a extensão do modelo de referência
para as demais funcionalidades do cenário do PIX e sua implementação em
ambiente de nuvem, para avaliar a capacidade do modelo de atender a outros
requisitos não funcionais como os de performance e custos de operação.
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ANEXO A – REVISÃO SISTEMÁTICA
Será apresentado nessa seção todo o protocolo de revisão sistemática,
conforme proposto por Felizardo et al. (2017).
A primeira etapa é a definição do protocolo da revisão sistemática, apresentado
na seção 2, essencial para ser possível reproduzir a revisão e validar a sua
execução. A segunda etapa é a execução propriamente dita, será apresentada nos
próximos parágrafos. A terceira consiste na sumarização dos dados extraídos dos
artigos encontrados buscando encontrar o estado da arte do problema de pesquisa
investigado (FELIZARDO et al., 2017).
A.1 Protocolo da revisão sistemática
Segundo Felizardo et al. (2017), para se efetuar a revisão sistemática,
primeiro se deve elaborar o protocolo, que define as

estratégias, critérios e

formulários que serão seguidos pelos pesquisadores durante o processo de revisão.
A Tabela 1 mostra o protocolo definido para esta revisão sistemática,
elaborado com base no protocolo proposto por Felizardo et al. (2017). O protocolo foi
registrado na ferramenta StArt (FABBRI et al., 2016).
Tabela 1 - Protocolo da Revisão Sistemática
Objetivo

O objetivo desta revisão sistemática é avaliar os modelos de utilização
de transações distribuídas em aplicações em arquitetura micro serviços
que explorem o tema de manter a consistência transacional através dos
múltiplos serviços.

Questão principal

Como desenvolver um modelo que viabilize a construção de um sistema
de informações em arquitetura de micro serviços na computação em
nuvem, que garanta consistência transacional?

Palavras-chave (EN)

architecture
cloud computing
data consistency
distributed system
distributed transactions
strategy
framework
micro service
micro services
microservice
microservices
model
transaction consistency
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Critério

de

seleção

das fontes

 Fontes recomendadas pelos orientadores/instituição: ACM, IEEE,
Scopus, Web of Science, OASIS
 Bases eletrônicas dos artigos da análise exploratória realizada em
Sites de Busca gerais e acadêmicos
 Somente bases indicadas em estudos do tipo artigos, publicações,
desde que sejam indexadas e disponíveis de forma eletrônicas
 Anais de congressos e simpósios indicados pelo Orientador
 Artigos referenciados pelo congresso de tecnologia da Febraban, o
CIAB Febraban

Línguas dos estudos

Inglês, Português (Brasileiro), Espanhol

Método de busca das

Primeiramente será feita uma busca pelas palavras chave no Google

fontes

Scholar, com a Migration of Legacy System to cloud, filtrando a busca
para trazer apenas artigos dos últimos 5 anos. Os resultados
identificados que representarem uma publicação com rigor científico
terão as palavras-chave, título e abstract lidos pelo autor, ao limite das 5
primeiras páginas da pesquisa. Para os resultados que o autor julgar
pertinente após a leitura segundo os critérios de avaliação da publicação,
a base de dados onde está o estudo será incluída como fonte a ser
pesquisada neste trabalho.
O mesmo procedimento será feito nas buscas do Bing, no Yahoo e no
Duck Duck Go. Depois das fontes identificadas, cada uma será avaliada
se possui motor de busca apropriado para trazer os estudos relevantes
para essa revisão sistemática e se o acesso ao estudo é em meio digital.
Caso afirmativo, a fonte será incluída nesta revisão sistemática.

Lista de fontes

ACM
IEEE
Web of Science
Springer
Science Direct
Oasis BR
Indicações manuais feitas por colegas do IPT e/ou professores

Estratégia de busca

Serão confeccionadas strings de busca para pesquisas de artigos em

para a identificação

Inglês. As strings serão submetidas aos portais de busca devidamente

dos artigos

selecionados. As strings serão traduzidas para o português e submetidas
aos portais definidos para esse idioma. Os artigos retornados dos portais
de buscas serão selecionados, catalogados e submetidos aos critérios
de inclusão e exclusão. A aplicação dos critérios acontecerá em dois
momentos. O primeiro filtro acontecerá através da leitura dos títulos e
abstract dos estudos. O segundo filtro considerará a leitura completa do
estudo. Por fim, os dados serão extraídos e tabulados. A ordem de
leitura será feita respeitando a ordem do score dado pela ferramenta
start, do maior para o menor, e o ano do artigo, do mais recente para o
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mais antigo.
Critérios de inclusão

(I) O artigo cita uma abordagem de modelo, framework ou método para
micro serviços com transações distribuídas manterem consistência
(I) O artigo discute ou aborda o problema de consistência de transações
distribuídas
(I) O artigo apresenta uma arquitetura para sistemas de transações
distribuídas em contexto de micro serviço

Critérios de exclusão

(E) Posters de Proceedings/Anais/Conference Review
(E) O artigo está numa língua não especificada no protocolo
(E) Artigo em duplicidade de outras bases
(E) Após análise do artigo, percebeu-se que não atende ao rigor
científico
(E) Após leitura completa do artigo, verificou-se que não atende ao
objetivo do trabalho
(E) O artigo ou item foi feito a mais de 5 anos
(E) O artigo não estuda sistemas de micro serviços ou sistemas
distribuídos na nuvem
(E) O artigo não estuda transações distribuídas ou a necessidade de
consistência em transações distribuídas
(E) O artigo trata de outra disciplina como hardware, teste, redes que
não tem relação com engenharia de sistemas de transações distribuídas
com micro serviços

Estratégia

para

seleção dos estudos

Será feita a leitura do título, abstract e palavras chave. Se identificado
por estes itens que há a possibilidade de tratar de consistência de
transações distribuídas em ambiente de micro serviços e não for
identificado nenhum critério de exclusão, o artigo será aceito para a fase
de extração.

Estratégia

de

extração dos dados

Será feita a leitura completa do item e, se identificado que o trabalho
aborda a questão de pesquisa, será feita a extração dos seguintes
campos para compor a sumarização dos dados.


Síntese em parágrafo único



Questão de pesquisa



Contribuição do artigo



Problemas relatados no uso de transações distribuídas em
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sistemas de micro serviços


O que os autores esperam resolver com a solução proposta



Frameworks Utilizados na solução proposta



Tecnologias Utilizadas na solução proposta



Modelos utilizados na solução proposta



Os

autores

implementaram

algum

software

no

trabalho?={Sim,Não}


O Artigo propõe uma solução para o problema de transações
distribuídas?={Sim,Não}

Estratégia
sumarização



Pesquisas Futuras ou Questões em aberto



Contribuição para a questão de pesquisa 1

de

Para os artigos aceitos na fase de extração, será refeita a leitura dos

dos

campos extraídos e será feita a sumarização contextualizando a fronteira

dados

de pesquisa da questão apontada neste trabalho para que seja
identificado o estado da arte do tema e seja possível determinar
claramente a contribuição deste trabalho.

Fonte: Elaborado pelo autor

A.2 Execução da revisão sistemática
A execução é dividida em 3 partes. Na primeira, por fonte de dados, se planeja
as strings de busca de acordo com o motor de busca disponível em cada base.
Depois, se aplica as strings de busca e se faz o download de todas as referências
com títulos, resumos – abstracts – e palavras-chave. Então, com a leitura dessas
três informações, se faz a seleção de quais desses estudos avançam para a fase de
extração, na qual uma leitura completa é efetuada e os dados são extraídos.
Fonte 1 – ACM
String 1: [Full Text: cloud] AND [[Full Text: "micro service"] OR [Full Text:
"microservice"] OR [Full Text: "micro services"] OR [Full Text: "microservices"]] AND
[[Full Text: "distributed transactions"] OR [Full Text: "distributed transaction"]] AND
[[Full Text: architecture] OR [Full Text: model] OR [Full Text: framework]] AND [[Full
Text: consistency] OR [Full Text: integrity]] AND [Publication Date: (01/01/2015 TO
12/31/2020)]
O período de busca foi incluído na própria string de busca
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Data da pesquisa: 15/01/2020
12 resultados encontrados
Fonte 2 - IEEE
String 1: (("Full Text & Metadata":"micro services" OR "Full Text &
Metadata":"microservices" OR "Full Text & Metadata":"micro service" OR "Full Text &
Metadata":"microservice" )
AND ("Full Text & Metadata":"distributed transaction" OR "Full Text &
Metadata":"distributed system" OR "Full Text & Metadata":"distributed transactions"
OR "Full Text & Metadata":"distributed systems")
AND ("Full Text & Metadata":"consistency" AND "Full Text & Metadata":"data")
AND ("Full Text & Metadata":"architecture" OR "Full Text & Metadata":"model"
OR "Full Text & Metadata":"framework"))
Período de busca: Publish date >= 2015, <= 2020
Data da pesquisa: 13/01/2020
137 resultados encontrados.
Fonte 3 – Web of Science
String 1: ALL=
(cloud
AND (architecture OR model OR framework)
AND ("microservice" OR "microservices" OR "micro service" OR "micro services")
AND (consistency OR integrity)
)
Período de busca: Últimos 5 anos.
Data de busca: 15/01/2020
11 resultados encontrados.
Fonte 4 – Springer
String 1: include all: Cloud consistency architecture distributed transaction
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At least: "Micro service" "micro services" microservice microservices
Start year 2015
End year 2020
Data da pesquisa: 16/01/2020
86 resultados encontrados.
Fonte 5 – Science Direct
String 1: Find articles with these terms: Cloud architecture "distributed
transactions" microservices
Período de busca: 2015-2020
Data da pesquisa: 16/01/2020
10 resultados encontrados
String 2: Find articles with these terms: Cloud architecture "data integrity"
"microservices" -iot
Período de busca: 2015-2020
Data da pesquisa: 16/01/2020
12 resultados encontrados.
Fonte 6 – Oasis BR
String 1: Busca: (Todos os campos:Transações E Todos os campos:Distribuídas
E Todos os campos:Nuvem)
Período de busca: manualmente filtrado para >= 2015
Data da pesquisa: 28/12/2019
4 resultados encontrados.
Fonte 7 – Indicações manuais
String de busca: não se aplica.
Data da pesquisa: 09/02/2020
9 indicações recebidas de colegas e professores.
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Ao final da submissão das strings de pesquisa e relação dos estudos
indicados pelos professores e colegas do IPT, identificou-se um total de 277 estudos
únicos, ou seja, excluindo-se estudos que apareceram em mais de um local. A
Figura 20 mostra como os estudos estão distribuídos por fonte de pesquisa.
Figura 20 - Número de estudos identificados por fonte

Fonte: Elaborado pelo autor

Em seguida, na etapa de seleção dos estudos, se deve classificar quais dos
estudos retornados da etapa anterior atendem aos critérios estabelecidos como
inclusão para serem posteriormente lidos na íntegra, ou quais podem ser rejeitados,
sempre segundo a aplicação dos critérios definidos no protocolo (FELIZARDO et al.
2017).
Nesta revisão sistemática, foram aceitos 33 dos 277 estudos identificados,
sendo que a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão podem ser vistas no
protocolo. A Figura 21 mostra a distribuição dos estudos por status.
Na terceira e última etapa da condução, chamada de extração de dados,
realizou-se a leitura dos 33 artigos selecionados para obter informações sobre o
estado da arte referente a pergunta de pesquisa (FELIZARDO et al. 2017). Após a
leitura de cada um dos 33 itens, 11 foram aceitos para a fase de sumarização, por
de fato conterem informações relevantes sobre o estado da arte da questão de
pesquisa, e os outros 22 foram rejeitados pois, segundo os critérios de exclusão e
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efetuada a leitura completa desses artigos, foi verificado que eles não traziam
informações relevantes para responder à pergunta de pesquisa.
Figura 21 - Distribuição dos estudos após critérios de seleção

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 22 - Critérios de Inclusão utilizados para os artigos aceitos

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 23 - Critérios de exclusão utilizados para os artigos rejeitados

Fonte: Elaborado pelo autor
As Figuras 22 e 23 apresentam os critérios de aceite definidos que foram
usados para classificar os 11 artigos para a etapa de sumarização. Os artigos
aceitos o foram pois citavam uma abordagem para o problema de consistência em
aplicações distribuídas em micro serviços, seja teoricamente ou mostrando um
resultado prático. Na Figura 23 é possível visualizar os motivos que levaram a
exclusão dos 22 artigos nesta etapa de extração. Detalhes da condução da revisão
sistemática podem ser encontrados no anexo A.
No arquivo RevisaoSistematica_ConsistenciaMicroServicos_v7.start disponível
no github https://github.com/gupinguim/dissertacao_camunda_workers, é possível
conferir o resultado da etapa de extração e cada critério aplicado a cada artigo. O
arquivo

pode

ser

executar

através

da

plataforma

StArt,

disponível

em

http://lapes.dc.ufscar.br/tools/start_tool.
Os artigos selecionados e aceitos na etapa de extração foram analisados para
formar

o

conhecimento

apresentado

na

sumarização.

RevisaoSistematica_ConsistenciaMicroServicos_v7.start

disponível

No
no

arquivo
github

https://github.com/gupinguim/dissertacao_camunda_workers é possível observar os
dados extraídos cada um dos 11 artigos selecionados nesta etapa e que
compuseram a sumarização.
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ANEXO B – ESPECIFICAÇÃO DO MODELO – DEMAIS DIAGRAMAS
Nesta seção, serão apresentados os demais diagramas do modelo que
complementam ao modelo apresentado ao longo do texto principal. Os detalhes das
especificações podem ser encontrados no GitHub para consulta pública.
No projeto https://github.com/gupinguim/dissertacao_camunda_workers estão
disponíveis o modelo em StarUML e todo o código relacionado ao orquestrador.
Nos demais projetos dissertacao_pix_ms_cliente, dissertacao_pix_ms_conta
e dissertacao_pix_ms_pagamento estão as implementações dos micro serviços de
cliente, conta e pagamento respectivamente.

B.1 ESPECIFICAÇÃO – VISÃO EMPRESARIAL
Foram modeladas duas comunidades, a comunidade Banco Central, e a
Comunidade de Pagamentos Instantâneos.
O contrato da comunidade de pagamentos instantâneos está especificado na
Figura 24. O contrato da comunidade Banco Central está especificado na Figura 25.
A modelagem dos relacionamentos dos comportamentos com as políticas e papéis
está expresso na Figura 26. Finalmente, a especificação dos comportamentos está
expresso nas Figuras 27 e 28.
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Figura 24 - Contrato da comunidade de Pagamentos Instantâneos

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 25 - Contrato da comunidade banco central

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 26 - Visão de relacionamento dos comportamentos

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 27 - Especificação comportamento Requisitar Pagamento Prioritário

Fonte: elaborado pelo autor
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Figura 28 - Especificação comportamento Requisitar Pagamento Não Prioritário

Fonte: Elaborado pelo autor
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B.2 ESPECIFICAÇÃO – VISÃO DA COMPUTAÇÃO
A seguir, a especificação do modelo na visão da computação. Na Figura 29, a
visão geral dos componentes dessa visão.
Figura 29 - Visão geral da especificação da computação

Fonte: Elaborado pelo autor

Os comportamentos especificados pelos casos de uso na visão empresarial
são implementados pelos comportamento especificados na Figura 30 na visão da
computação.
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Figura 30 - Realização dos comportamentos da visão empresarial na visão da computação

Fonte: Elaborado pelo autor

Nas Figuras 31 e 32, temos a especificação dos comportamentos Requisitar
Pagamento Prioritário e Requisitar Pagamento Não Prioritário, respectivamente, em
forma de diagramas de sequência.

Figura 31 - Especificação do comportamento Requisitar Pagamento Prioritário

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 32 - Especificação do comportamento Requisitar Pagamento Não Prioritário

Fonte: Elaborado pelo autor

As figuras a seguir mostram as especificações dos componentes utilizados
para implementar os comportamentos especificados nos diagramas de sequência. A
Figura 33 mostra a especificação das interfaces, e a Figura 34 mostra as entidades
envolvidas em cada domínio de serviço.
Figura 33 - Especificação das interfaces dos serviços

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 34 - Visão geral das entidades do modelo na visão da computação

Fonte: Elaborado pelo autor
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B.3 ESPECIFICAÇÃO – VISÃO INFORMAÇÃO
Para a visão da informação, a Figura 35 mostra como funcionam as ações
sob o ponto de vista de dados transacionados para implementar os comportamentos
previstos no sistema. Já a Figura 36 mostra a modelagem dos objetos estáticos do
sistema.

Figura 35 - Visão de informação - Ações modeladas no sistema

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 36 - Visão de informação - objetos estáticos

Fonte: Elaborado pelo autor

B.4 ESPECIFICAÇÃO – VISÃO ENGENHARIA
Finalmente, a Figura 37 mostra a modelagem sob o ponto de vista
engenharia.
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Figura 37 - Visão geral dos componentes da visão de engenharia

Fonte: Elaborado pelo autor

