
Themes & 
Styles

Conheça os aliados na construção 
dos SuperApps globais e 
multimarca da Natura &Co



QUEM SOMOS

Marcella Souza - Deva Mobile
@Thoughtworks

LinkedIn: marcellasouza

Bianca Letti - Engineering Manager 
@Natura

LinkedIn: biancaletti



HOJE VAMOS FALAR DE...

O que nos motivou a 
criar a solução que 

vamos compartilhar

Ferramentas do 
Android Nativo que 

exploramos

NOSSO CONTEXTO

01

E AÍ ANDROID

02 03

APRENDIZADOS
O que deu certo e o 
que deu errado em 
nossas tentativas



NOSSO 
CONTEXTO

2016

Aesop
Finalizamos a 
aquisição da 
australiana 

Aesop

The Body 
Shop

Finalizamos a 
aquisição da TBS

Avon
Finalizamos a 
aquisição da 

Avon

E agora?
O que fazer 

sendo o 4o maior 
grupo de beleza 

do Mundo?

2017 2020 ...



Contexto: O 
PROBLEMA?

Frontends?
O desafio era conseguir 
ajustar a asa do avião com 
ele voando.

01

02

Já éramos multi canal, multi 
país - e passamos a ser 
multi marca.

Múltiplas aplicações



Monolito x 
Módulos



Bibliotecas
Desacoplar, abstrair e servir.
A tecnologia em prol de 
alguma coisa.

03

04

O Design não é escalado com 
facilidade. E como a gente 
resolve?

Um produto de produtos

O QUE é o 
DESIGN SYSTEM 
DA NATURA?



UM POUQUINHO DE NATURA

Venda Direta B2C

Varejo



Consistência visual

Código aberto: queremos ser 
mais um agente de fomento 
para a comunidade

Agente transformador

A biblioteca é produto do 
trabalho conjunto das squads 

NOSSO 
CAMINHO

Cultura da contribuição



Consistência visual

Isolamento de funções

Parte visual comum das apps 
fica separado das outras 
funcionalidades de negócio

Produtos alinhados com 
estratégia visual das 
marcas mais rapidamente

NOSSO
CAMINHO



Biblioteca Android

- Baseada no Material Components
- Temas
- Estilos
- Componentes customizados

E AÍ ANDROID?
AJUDA 'NÓIS'!



TEMAS | COMO APLICAMOS



TEMAS | COMO APLICAMOS
Para cada marca que nossa biblioteca suporta, associamos propriedades 
base dos nossos layouts (design tokens) além da estilização dos 
componentes.

Botão BOTÃO

(fundo cinza claro, borda com cor 
primária, texto sem itálico, todas 

letras maiúsculas …)

Natura

(fundo branco, borda com cor 
primária …)

The Body Shop

?colorPrimary ?colorPrimary

Gosto bastante da definição que o Spectrum DS traz para o termo design tokens

https://spectrum.adobe.com/page/design-tokens/


TEMAS | COMO APLICAMOS
O temas das marcas são selecionado a partir do flavor indicado no build. 



TEMAS | COMO APLICAMOS
Podemos aplicar esse tema de diferentes formas… 

- Manifest: tag application ou tag activity
- View: atributo theme ou setTheme()
- ...



Usamos os estilos para agrupar os atributos das views.

Em algumas situações customizamos estilos que o Material oferece.

ESTILOS | COMO APLICAMOS



Usamos os estilos para criar variantes dos componentes

ESTILOS | COMO APLICAMOS

Botão com Texto

Botão com Borda

Botão com 
Preenchimento



Criamos uma custom view sempre que precisamos de algo que não é 
suportado nativamente ou que simplifica a experiência de desenvolvimento 
quando componentizado.

COMPONENTES | COMO APLICAMOS



Temas

Conjunto de 
estilos aplicados 

à um contexto

NOSSO ALIADOS NO ANDROID

Estilos

Mapeamento de 
valores aos atributos 

das views

Componentes

Item da interface 
customizado e 

replicável

Essas são as três principais ferramentas nativas 
que usamos para criar nossa biblioteca

No Android Summit de 2019, aconteceu uma palestra muito boa sobre o tema Styles and Themes

https://www.youtube.com/watch?v=Owkf8DhAOSo


O QUE 
APRENDEMOS
ATÉ AQUI? MATERIAL DESIGN

Ponderar quando customizar 
x quando criar um 
componente próprio

01

02

Usar e abusar de 
automações para deixar a 
gestão mais simples

GESTÃO DA BIBLIOTECA



CENTRADO NAS USUÁRIAS
As desenvolvedoras também 
são usuárias da biblioteca. 
Pensar na exp. dessas 
pessoas é importantíssimo

03

04

Testar com cuidado as 
customizações

RETROCOMPATIBILIDADE

O QUE 
APRENDEMOS
ATÉ AQUI?



QUER SABER 

MAIS?
ACESSE!

github.com/natura-cosmeticos/natds-android


