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Joinville, SC

Plataforma para o micro e 

pequeno empreendedor 

gerenciar seu negócio.

Compra, venda, geração de 

NF, cobrança via Boletos, 

etc.
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Disaster recovery plan

É o plano que fala como devemos agir em 
uma situação de desastre.
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Como e por onde começar? Defina 
seu plano de recuperação previamente, 

senão...
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O que planejar? Defina com seus 
stackholder o RTO e RPO
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Stackholder são os interessados no software que 
você está desenvolvendo.
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Business Continuity Planning > IT Continuity Service > RTO e RPO

9

Business Continuity Planning

IT Continuity Service e DRP

RTO e RPO



RTO Recovery Time Objective
RPO Recovery Point Objective
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11 https://en.wikipedia.org/wiki/Disaster_recovery#IT_Service_Continuity

https://en.wikipedia.org/wiki/Disaster_recovery#IT_Service_Continuity
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Postmortem GitLab
https://about.gitlab.com/blog/2017/02/10/postmortem-of-database-outage-of-january-31/

https://about.gitlab.com/blog/2017/02/10/postmortem-of-database-outage-of-january-31/


O primeiro objetivo é ter tudo em código…

Mas o que?
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Operações manuais que possam ser automatizadas, criação de 

infraestrutura, integração contínua e entrega contínua. 



Transforme sua 
infraestrutura em código
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Este é o início de tudo, assim você consegue garantir a imutabilidade, 

versionar seu código e ter verificações constantes  dele.

Transforme sua infraestrutura em código
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Transforme sua infraestrutura em código

Encapsular código ajuda a mitigar problemas futuros



Como fazemos na Conta 

Azul?
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Continuous Integration 
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100% do nosso código de infraestrutura é testado e deployado 

automaticamente.

Dê autonomia para o desenvolvedor.
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Continuous Integration

Porque CI é importante? Você precisa garantir que seu código esteja 

sempre funcionando e assim você verifica vários Pull requests ao mesmo 

tempo.



O que usamos para fazer 
acontecer?
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Estruturando para restaurar
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Primeiro separamos infraestrutura nativa de infraestrutura de aplicação

Estruturando para restaurar

Infra nativa Infra aplicação
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Encapsulamos o código de infra para facilitar e padronizar a criação

Estruturando para restaurar

Módulos reutilizáveis
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O CI é executado em todos os repositórios fazendo a checagem do 

código.

Estruturando para restaurar

Módulos e infra



A Restauração
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Comece pelo começo, inicie recriando a infraestrutura base...

A Restauração

Criação das redes, Load Balancers, Bancos (ainda vazios), zonas de DNS, Cluster 

Kubernetes e tudo mais que você considere importante para que toda a sua aplicação 

comece a funcionar.

Infra nativa
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Restauração dos backups de bancos de dados

A Restauração
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Após a base estar 100%, foque na aplicação

A Restauração

Crie os recursos que as aplicações irão consumir diretamente, buckets, SQS, SNS…  RDS???

Infra aplicação
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Deploy das aplicações no cluster

A Restauração



Dúvidas?
Cássio Moreto
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github.com/kassyuz
cassio.moreto@contaazul.com
@cassiomoreto


