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Developer Experience

● Valor
Entender como realizam seu trabalho e 
otimizar essa experiência.

● Usabilidade
Deve trazer uma boa experiência, ser fácil e 
funcionar conforme o esperado.

● Automação
 Dar fim em tarefas repetitivas, maçantes. 
Automatizar processos para focar na criação 
de algoritmos e soluções para problemas e 
novas funcionalidades. 

● Comunicação
Ter uma comunicação próxima, permitir que 
contribuam diretamente para essas 
prioridades. Interagir com elas e perguntar o 
que pensam.

● Boa documentação
Não é dever do cliente adivinhar como um 
projeto/ferramenta/processo funciona.
Documentar, irá ajudar na evolução do projeto e 
na inclusão de novas pessoas 
desenvolvedoras.

● Estabilidade
Sem estabilidade, o produto se torna não 
confiável, tornando irrelevante a funcionalidade 
"incrível".





Problemas

Código fonte 
distribuído

1
Dificuldade no 
gerenciamento de 
dependências

2
Alterações não 
atômicas

3





Monorepo

Estratégia de 
desenvolvimento de software 
em que o código de muitos 
projetos é armazenado no 
mesmo repositório.



MONOREPO

● Fonte única de verdade
Todo o código em um só lugar, 
incluindo assets, ícones, arquivos de 
mock etc.

● Descobertas e colaboração
Compartilhar conhecimento e criar 
oportunidades de melhorias. Visibilidade 
sobre o que cada time está fazendo.

● Alterações atômicas
Alterações incompatíveis com versões 
anteriores são fáceis de 
entender/resolver. Um PR único afeta 
as alterações em muitos projetos.

● Refatoração
Garantir que cada parte do projeto 
continue funcionando após uma 
refatoração, mesmo que em grande 
escala.







CI/CD TOOL CHANGES

● Versionamento de Pipeline
Versionar as pipelines no mesmo 
repositório do aplicativo.

● Várias pipelines no 
mesmo repo

Como temos várias plataformas no 
mesmo repositório, precisávamos de 
vários pipelines.

● Runs paralelas
Devido à quantidade de colaboradores, 
precisávamos de runs paralelas (mais 
agents disponíveis).

● Auto retry
Um recurso importante para evitar 
problemas com flaky tests.



SMART PIPELINES



DYNAMIC PIPELINE



DYNAMIC PIPELINE







BORS







Jenkins main e seus agents estão em 
nosso cluster k8s usando a AWS e 
virtualizados no Docker.

Usamos o MacStadium e o Ansible 
para iOS.

Usamos Prometheus para monitorar e 
Splunk para fazer log do Jenkins.





Setup

1 BACKEND + MOBILE

3 CROSS PLATFORM (Linux e MacOS)

2 CONFIGURAÇÃO DAS VERSÕES CORRETAS (IDES, frameworks, simuladores etc)

4 TEMPO TOTAL:  ~1 hora





DART

Flutter tools possui 
utilitários de build e CLI 
interessantes.

Engajar e facilitar 
contribuições de todas as 
pessoas engenheiras.

MAIN TOOL

COMMANDS

A principal ferramenta 
fornecida para ajudar todas 
as pessoas engenheiras que 
desejam fazer alterações no 
monorepo.

Muitos comandos usados 
por pessoas engenheiras e 
pipelines.



Commands

doctor
Verifica todos os 
programas e versões 
necessárias para 
executar o aplicativo.

--fix para corrigir 
problemas de 
configuração.

deps get
Gerenciador de 
dependências para 
Flutter, React, iOS e 
Android.

release
Comandos 
relacionados ao 
Release Management.
Ex.: promover uma 
nova versão do 
aplicativo.

create feature
Criar nova feature 
package em Flutter.

log splunk
Comando para enviar 
logs. Utilizado nas 
pipelines.

hotfix
Auxilia no processo 
de realizar um hotfix 
no app.





Pipelines - Release





Participe do nosso 
programa Beta Tester 

sou.nu/android-beta sou.nu/ios-beta


