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Logic
Apps



Por que usar Logic Apps ?
• Construa workflows de 
maneira rápida e fácil

• Inicie de maneira rápida
e fácil suas integrações

• Suporte nativo para 
Enterprise Integrations e 
B2B
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Por que usar Logic Apps ?
• Arquitetura serveless
• Vários Conectores já
prontos para utilizr

• Facilidade em criar
conectores customizados

• Features out-of-the-box
• Simples, porém poderoso
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Arquitetura Serveless
• Gerenciamento de 
Recursos

• Alta Escalabilidade e 
Disponibilidade

• Escalabilidade automática

• Cobrado apenas quando 
executado
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Componentes Básicos do Logic Apps
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TRIGGERS AÇÕES

CONECTORES CONTROLE 
DE FLUXO
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Como o Logic Apps 
Funciona? 



Conectores
• Wrappers de APIs

• Trabalham com 
Connections do Azure 

• Existem tipos diferentes 
de conectores

8



Conectores Gerenciados
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Conectores On-premises
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Conectores Integration Account
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Conectores Enterprise
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Triggers
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• Recorrente

• Polling

• Event-Based

• Http/WebHook

• Custom API Trigger



Qual Serviço Utilizar ?

14



Azure Functions vs Azure Logic Apps
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Funções duráveis

Aplicativos Lógicos

Desenvolvimento Primeiro o código (obrigatória) Primeiro o designer (declarativa)

Conectividade

Vários tipos de associação integradas, escrever código 
para associações personalizadas

Grande coleção de conectores, Enterprise 
Integration Pack para cenários de B2B, criar 
conectores personalizados

Ações

Cada atividade é uma função do Azure. Escrever código 
para funções de atividade

Grande coleção de ações predefinidas

Monitoring Azure Application Insights Portal do Azure, Logs do Azure Monitor

Gerenciamento

API REST, Visual Studio Portal do Azure, API REST, PowerShell, Visual 
Studio

Contexto de 
execução

Pode ser executado localmente ou na nuvem É executado somente na nuvem

https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/azure-functions/functions-triggers-bindings#supported-bindings
https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/connectors/apis-list
https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/logic-apps/logic-apps-enterprise-integration-overview
https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/logic-apps/custom-connector-overview
https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/logic-apps/logic-apps-workflow-actions-triggers
https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/azure-monitor/app/app-insights-overview
https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/logic-apps/quickstart-create-first-logic-app-workflow
https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/logic-apps/logic-apps-monitor-your-logic-apps
https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/azure-functions/durable/durable-functions-http-api
https://docs.microsoft.com/azure/vs-azure-tools-resources-managing-with-cloud-explorer
https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/logic-apps/quickstart-create-first-logic-app-workflow
https://docs.microsoft.com/rest/api/logic/
https://docs.microsoft.com/powershell/module/az.logicapp
https://docs.microsoft.com/azure/logic-apps/manage-logic-apps-with-visual-studio
https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/azure-functions/functions-runtime-overview


Demonstração

HttpRequest & Response
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• Alguma aplicação que interage 
com nosso fluxo precisa saber 
se o usuário tem crédito ou não

• Essa lógica pode ser alterada 
com frequência

• Se o usuário gastou mais de 
R$100,00 ele terá o status de 
aprovado

• Os dados serão consumidos de 
um SQL Azure database

Cenário



Controles de Fluxo



Branches em 
Paralelo

Permite que possamos 
fazer paralelismo dentro 

do nosso fluxo.
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Condições

Funcionam como um If no 
nosso modelo
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Switch Cases

Permite execução de 
ações baseado no valor 

de uma variável.

Só suporta operação de 
igualdade
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Foreach

Itera por uma coleção de 
dados

Consegue rodar 50 
iterações concorrentes e 

pode executar até 
100.000 loops
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Do Until

Executa até a operação 
ser verdadeira, durante 
um tempo específico ou 

um número de vezes 
máximo definido

Limite de 5000 iterações
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Demonstração

Controle de Fluxos
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• Para agilizarmos nosso processo 
de cadastro de clientes 
aceitamos contratos assinados e 
digitalizados

• O usuário envia o contrato para 
algum sistema de front da 
empresa (portal, app)

• O time de validação verifica se o 
contrato é o mesmo e se está 
assinado.

• Eles podem aprovar, rejeitar ou 
escalar para validação da 
gerência

Cenário



Logic App Aninhados



Logic Apps Aninhados
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Reutilização 
de código

Pequenas 
Unidades

Superar 
Limites Sync & Async
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• Padrão: Quatro tentativas de 
execução da tarefa com aumento 
de atraso exponencial.

• Podemos não ter nenhuma política 
definida

• Customizar nosso modelo de atraso 
exponencial ou período fixo. 
Podemos tentar até 90 vezes.

Retry Policy



• Um Logic App vai receber um 
lote com informações de vários 
clientes

• O segundo Logic App vai 
adicionar cada registro na base 
de dados.

Cenário



Demonstração

Logic Apps Aninhados
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Processamento de 
mensagens em ordem



Processamento de mensagens ordenados
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Mensagens 
Ordenadas 

são 
importantes

Diminuir o 
Fluxo de 

mensagens 
no seu 
sistema



Como podemos fazer no Logic App ?
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Service Bus 
com Sessions

Singleton Logic
Apps

Processando a 
primeira mensagem

Loop para as 
demais



Demonstração

Logic Apps com Service Bus
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• Vamos fazer um sorteio no site 
e todos os inscritos são 
computados por ordem

• Ganha o sorteio quem for o 
cliente número 4

• Nós precisamos trabalhar com a 
exata ordem que as mensagens 
chegam

• Depois de obter as mensagens 
nós precisamos fazer a 
validação se ele é o vencedor ou 
não

Cenário



Trabalhando com Mensagens 
Grandes e Altos Volumes



Porque usaríamos mensagens grandes?
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Flat-file EDI 
Transaction

Imagens Grandes



Limites de Dados
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• Tamanho máximo da msg 100Mb

• Nem todo os conectores suportam esse limite

• Trabalhar com arquivos de até 50mbs é mais 
seguro



Logic App Limits
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• Quantidade de ações executadas em 5 minutos: 
100.000

• Quantidade de ações executadas em 5 minutos (High 
Throuput mode) : 300.000

• Actions Concorrentes calls: 2.500
• Incoming Calls: 1.000
• Chamadas em 5 minutos: 45.000
• Ações por workflow: 500
• Workflows por região e subscription: 1.000



Exception Handling



Como podemos tratar erros ?
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• Utilizando o runAfter

• Criando um modelo de Try-Catch-Finally com runAfter
e Scope

• Processar as mensagens de erro através do Scope



Demonstração

Tratando erros
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Nossas
Redes Sociais
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facebook.com/cloudmotionbr

instagram.com/cloudmotionbr/

linkedin/cloudmotionbr

twitter.com/cloudmotionbr

youtube.com/cloubmotionbr



Métricas
Automatizar Use o dimensionamento automático para 

aumentar ou diminuir os recursos com base em 
um valor de métrica que ultrapassa um limite.

Exportar Direcione métricas para logs para analisar dados 
em Azure monitor métricas junto com dados em 
logs de Azure monitor e para armazenar valores 
de métrica por mais de 93 dias.
Transmita métricas para um Hub de eventos para 
encaminhá-las a sistemas externos.

Recuperar Acessar valores de métrica de uma linha de 
comando usando cmdlets do PowerShell
Acessar valores de métrica do aplicativo 
personalizado usando a API REST.
Acessar valores de métrica de uma linha de 
comando usando a CLI. 44

https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/azure-monitor/platform/autoscale-overview
https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/azure-monitor/platform/diagnostic-logs-stream-log-store
https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/azure-monitor/platform/stream-monitoring-data-event-hubs
https://docs.microsoft.com/powershell/module/az.applicationinsights
https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/azure-monitor/platform/rest-api-walkthrough
https://docs.microsoft.com/pt-br/cli/azure/monitor/metrics

	Integração avançada entre sistemas com Azure Logic Apps
	Logic Apps
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Arquitetura Serveless
	Componentes Básicos do Logic Apps
	Como o Logic Apps Funciona? 
	Conectores
	Conectores Gerenciados
	Conectores On-premises
	Conectores Integration Account
	Conectores Enterprise
	Triggers
	Qual Serviço Utilizar ?
	Azure Functions vs Azure Logic Apps
	Demonstração
	Slide Number 17
	Controles de Fluxo
	Branches em Paralelo����Permite que possamos fazer paralelismo dentro do nosso fluxo.
	Condições����Funcionam como um If no nosso modelo
	Switch Cases����Permite execução de ações baseado no valor de uma variável.��Só suporta operação de igualdade
	Foreach����Itera por uma coleção de dados��Consegue rodar 50 iterações concorrentes e pode executar até 100.000 loops
	Do Until����Executa até a operação ser verdadeira, durante um tempo específico ou um número de vezes máximo definido��Limite de 5000 iterações
	Demonstração
	Slide Number 25
	Logic App Aninhados
	Logic Apps Aninhados
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Demonstração
	Processamento de mensagens em ordem
	Processamento de mensagens ordenados
	Como podemos fazer no Logic App ?
	Demonstração
	Slide Number 35
	Trabalhando com Mensagens Grandes e Altos Volumes
	Porque usaríamos mensagens grandes?
	Limites de Dados
	Logic App Limits
	Exception Handling
	Como podemos tratar erros ?
	Demonstração
	Slide Number 43
	Métricas

