
Utilizando um microsserviço para 
comunicar com recursos externos,
a anatomia de um gateway node. 
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Contextualizando
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Contextualizando

•

• Engajar e reconhecer as pessoas com a melhor recompensa, promovendo 

inclusão digital e social.

• Integração com alianças
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Contextualizando

• O que utilizamos
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Contextualizando fluxo microsserviços
Entrada dos 
requests
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Contextualizando fluxo microsserviços
Configurações 
da mecânica de 
engajamento
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Contextualizando fluxo microsserviços

Regras de 
negócio
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Contextualizando fluxo microsserviços

Regras de 
negócio num 
monolito
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Contextualizando fluxo microsserviços

Stack para entrega

Gateways
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Detalhe stack

Gateways Integrações

Gateway
Manager
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Detalhe stack

Gateways Stubs

Gateway
Manager



12

Anatomia Gateway



13

Anatomia de um Gateway

Rota que encaminha 
para um controller.
Ex.: /deliveries

Controller

Chama service que 
fará a chamada 
externa

Valida contrato interno

Trata a resposta 
retornada pelo service

Parser da resposta 
obtida para voltar ao 
fluxo interno

Retorna resposta

Service executa o 
acesso ao recurso 
externo

Chama parser de 
acordo com status da 
resposta

Servidor http
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Anatomia de um Gateway - Estrutura de pastas
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Anatomia de um Gateway - Controller parte 1

Validação 
utilizando tv4
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Anatomia de um Gateway - Controller parte 2

Tratamento em 
caso de erro

Tratamento em caso 
de status de erro

Tratamento em 
caso de sucesso
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Anatomia de um Gateway - Service

Implementa contrato externo



18

Anatomia de um Gateway - Parse da resposta

Implementa a 
interpretação 
da resposta 
obtida
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Pontos a observar

Testes automatizados 

Integração (nocks)

Fixtures de entrada para o sucesso e possíveis erros da integração

Testes utilizando as fixtures

Testes com as restrições do Tiny Validator (for v4 JSON Schema).

Unitário

Função que faz a interpretação do retorno

Funções úteis para aquele gateway
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Lições aprendidas
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Lições aprendidas

• Código duplicado

• Nomes genéricos

• Validação Json schema

• Stubs
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Lições aprendidas

Diagramas para visualizar fluxo
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Lições aprendidas

Destructuring
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Lições aprendidas

Monitoramento
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Lições aprendidas

Monitoramento
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Espero que… tenha conseguido passar alguns 
dos desafios e peculiaridades do acesso a 
serviços externos em um contexto de 
microsserviços node.
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Obrigado pessoal!!!
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