
Application Services 
x
Domain Services



Código orientado a objeto 
sofre quando não bem 
encapsulado e quando não 
mostra suas intenções

Porque



Praticantes de DDD ou não, 
sempre usaram Application 
Services mas a relação com 
Domain Service nem 
sempre é óbvia

Porque



Iniciantes em DDD

Engenheiros que sofrem 
diariamente com falta de 
delimitações e 
encapsulamento

Para quem



Onde queremos chegar

● Código revelando intenção
● Encapsulamento
● Delimitações



Application Services



Application Service
Orquestra um caso de uso do inicio ao fim 

em uma única operação



OrderService
.AddItem()

Adicionar mercadoria 
a encomenda

VehicleService.
Rent()

Alugar veículo

AccountService.
Transfer()

Transferir quantia

DiscountService.
Apply()

Aplicar desconto

ProposalService
.Accept()

Aceitar proposta

LendingService.
Lend()

Emprestar quantia



Operações comuns
O que um um Application Service faz numa orquestração de caso de uso

●  Calcular juros
●  Chamada HTTP para um 

serviço de terceiro
●  Salvar uma entidade em 

um repositório
●  Escrever um log

● Verificar autorização
● Buscar uma entidade de 

um repositório
● Chamar o método de 

uma entidade
● Enviar um email



Controller grande
->

Extract method



The DDD way...
Essa camada deve ser fina. Ela não contêm regras 

de negócio ou sabedoria, mas apenas coordena 
tarefas e delega o trabalho para os objetos de 

domínio.

Application Services



Software de 
Vagas de 
Emprego



Aceitar
proposta.

Caso de Uso

Como candidato, 
quero aceitar uma 
proposta de 
emprego de uma 
empresa, para que 
eu possa começar a 
trabalhar nela. 



Aceitar proposta

Critério 1
Proposta não deve ter sido enviada há mais 
de 15 dias

Critério 2
Aceite deve ir para o log de atividades

Critério 3
Outros sistemas devem ser notificados





Encapsulamento?



Dados em entidade e comportamentos em 
serviços é um anti padrão chamado de 

domínio anêmico

DOMÍNIO ANÊMICO



Um objeto deveria tanto guardar dados 
(propriedades) quanto processá-los (métodos)

INFORMATION HIDING



Refatorando para 
um domínio rico







Código demonstrando intenção



APPLICATION SERVICES

Job Done!

Essa camada deve ser fina. Ela não 
contêm regras de negócio ou 

sabedoria, mas apenas coordena 
tarefas e delega o trabalho para os 

objetos de domínio.



Onde queremos chegar

● Código revelando intenção
● Encapsulamento
● Delimitações



Easy Gains

Ao extrair o application service do seu controller

Evita vendor lock-in Casos de uso 
acessíveis por outras 

portas

Testabilidade



Domain Services



Domain Service
Utilizamos Domain Services para processar 
lógica de domínio que não diz respeito a um 
único agregado ou uma entidade de 
domínio





Agregado



Rationale
Objetos devem manter seu estado interno 
consistente, mas seu estado pode ficar 
inconsistente através de mudanças em 
outros objetos que são conceitualmente 
partes constituintes.



Agregado
Um conjunto de entidades agrupados por 
uma entidade raíz. A raíz do agregado é 
responsável por manter a árvore de 
entidades em um estado válido, protegendo 
suas regras de negócio.





Discutir
proposta

Feature

Como candidato, 
quero discutir a 
proposta com o 
recrutador, para 
esclarecer detalhes 
da mesma e tomar 
uma decisão melhor.



Discutir proposta

Critério 1
Uma proposta está aberta discussão se ela 
não foi aceita ou recusada ainda

Critério 2
Um comentário não pode estar vazio

Critério 3
Um comentário não pode trocar de dono





Critério 1
Uma proposta está aberta discussão se ela 
não foi aceita ou recusada ainda





Comentário inconsistente



Repositório
Agregados são as únicas entidades que podem ser buscadas e persistidas através de um repositório



Agregado de Proposta









Relação com outros 
agregados









Relacionar agregados por 
referencia leva a falta de 

delimitações



Onde queremos chegar

● Código revelando intenção
● Encapsulamento
● Delimitações



Bug fix com 
Domain 
Service



Bug

Ao aceitar a 
proposta, propostas 
de outras empresas 
para este candidato 
devem ser 
recusadas.



Sem relação com outras 
propostas





[...] apenas coordena 
tarefas e delega o 

trabalho para os objetos 
de domínio.



Domain Service
Alguns conceitos do domínio não se 

encaixam naturalmente no seu modelo. 
Movê-los para o modelo ou o distorce ou tira 

seu significado. Quando um processo ou 
transformação no domínio não é uma 

responsabilidade natural de uma entidade 
ou objeto de valor, adicione a operação 
como uma interface declarada como um 

serviço.





Camada fina



Double dispatch (ish)









Marco Nicolodi



Interested in joining 
our revolution?
nubank.com.br/en/careers/


