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Engenharia do Nubank

200+ 200+ 130M
serviços em produção

Sendo a maior parte escrito 
em Clojure e rodando em 

Kubernetes.

engenheiros mensagens produzidas/dia

Em mais de 30 squads, indo 
de produto à plataforma.

Usamos Kafka para todas as 
comunicações assíncronas.



Somos todos DevOps







Incidente



Post-mortems?



Post-mortem
“Processo de documentar um incidente, com seu 
impacto, ações tomadas para mitigar ou resolver, 
sua causa e action items que previnam que 
aconteça novamente.”

Site Reliability Engineering (O'Reilly)



Blameless
Não é a hora de achar um 
culpado (na verdade nunca é), 
se um erro humano 
aconteceu a culpa é do 
tooling, dos processos, entre 
outras coisas.



Timeline
Tão importante quanto saber 
o que aconteceu é saber em 
que ordem aconteceu. Todas 
as pessoas envolvidas podem 
contribuir com isso, assim no 
final você sabe exatamente o 
que foi feito para resolver o 
incidente.



Causa raiz
Com a timeline é muito mais 
fácil descobrir qual foi o 
evento que causou todo o 
incidente (causa raiz) e assim 
descobrir como evitar que 
aconteça novamente.



Aprendizados
Quando conduzindo um 
post-mortem nosso objetivo é 
aprender, então esse deve ser 
o nosso foco. Como por 
exemplo, saber o que 
funcionou e não funcionou 
durante a resposta ao 
incidente.



Prevenção
Tendo tudo isso que já 
comentamos, é hora de 
descobrir o que precisamos 
fazer para evitar que o 
incidente aconteça de novo.



Action items
O resultado de um 
post-mortem são action items 
que vão corrigir ou mitigar a 
causa raiz, é importante que 
cada um deles tenha um 
"dono".



Compartilhe!
É importante que todas as 
pessoas, em especial as da 
engenharia, tenham acesso 
aos post-mortems 
pregressos. Assim como 
qualquer conhecimento, é 
preciso disseminar o que se 
aprende com os incidentes.



E por fim, 
celebre!
O incidente foi doloroso, 
preocupante mas trouxe 
muitos aprendizados e coisas 
para melhorar, depois de tudo 
feito comemore por isso.



Recap

Essa não é hora de apontar um culpado

Escreva a timeline com a ajuda de quem participou

Documente todos os aprendizados e compartilhe

Depois de tudo feito comemore os aprendizados!



Obrigado!



Quer nos ajudar a 
aprender ainda mais 
com nossas falhas?

sou.nu/vagasnu




