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é hype que fala né 
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O que é Svelte?



Svelte é uma estrutura de 
componentes que compila seu 

código em javascript. Utilizando 
basicamente conceitos de html, 

css e javascript



Logo….



Svelte não é um framework



História do svelte
● Criado em 2016

● Autor: Rich Harris (criador do Rollup)

● v2: Desaparecimento de um framework

● v3: Repensando a reatividade

● Versão atual: 3.x



Características principais
● Não utiliza o Virtual DOM

● Totalmente reativo

● Tamanho: 3.6KB

● Sintaxe simples

● Baixa curva de aprendizado

● Biblioteca extensa para animações

● Novidade: Suporte a Typescript
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Família Svelte



Empresas que utilizam



Case da Stone



Cadê esse código mágico?



Como iniciar um projeto svelte?



Hello World



Estruturas lógicas



Comparando código

React Svelte Vue





Svelte Store



Qual gerenciador de estado usar no React?

Effector RECOIL



Svelte Store é o gerenciador de estado 
nativo do svelte.



Características do svelte store
● Faz parte do svelte e não é uma biblioteca extra

● Simplicidade

● Documentação clara



Usando
svelte dentro
de outros 
frameworks





Já ouviram falar do CapivaraJS?

Framework híbrido e 
suas diretivas são 

totalmente 
personalizáveis, 

tornando assim os 
componentes 

independentes da 
tecnologia utilizada.

https://github.com/CapivaraJS/capivarajs

https://github.com/CapivaraJS/capivarajs


Será que podemos fazer isso com 
svelte?

SIM



Svelte Adapter
Utilitário para usar seu componente Svelte dentro do React e Vue.

● Github: https://github.com/pngwn/svelte-adapter

https://github.com/pngwn/svelte-adapter


Sapper
O SSR do Svelte



O que é esse sapper?

O Sapper é um framework para criar aplicativos da web de desempenho 
extremamente alto utilizando svelte.

● Inspirado no Next.js

● Estrutura de pastas definidas em cima do sistema de rotas

● Cada tela é basicamente um componente Svelte

● Não compromete o SEO

● Suporte ao modo offline

● Code Splitting



Como iniciar um projeto sapper?



Estrutura de pastas de um projeto sapper



Revelt



E se compararmos métricas do svelte com outras 
tecnologias?



Analisa métricas de uma aplicação idêntica desenvolvida com diferentes 
tecnologias FrontEnd.

● Tecnologias React/Vue/Svelte (Em breve Angular e Preact)
● A aplicação é uma pokedéx.

clocget-folder-size



Como acessar o revelt?

Link: https://revelt.netlify.app/

Github: https://github.com/andrelmlins/revelt

https://revelt.netlify.app/
https://github.com/andrelmlins/revelt


Comunidade
Svelte



Comunidade svelte mundo

● https://svelte-community.netlify.app/

● Discord: https://discord.com/invite/yy75DKs

● Mais de 1000 membros no discord

● 15 grupos no mundo

https://svelte-community.netlify.app/
https://discord.com/invite/yy75DKs


Svelte Brasil
● Github: https://github.com/svelte-brasil

● Twitter: https://twitter.com/sveltebrasil

● Telegram:
○ 242 integrantes
○ Link:  https://t.me/sveltebrasil

● Eventos
○ 1º meetup de Svelte do Brasil e da América 

Latina

https://github.com/svelte-brasil
https://twitter.com/sveltebrasil
https://t.me/sveltebrasil


https://github.com/svelte-brasil/criando-sua-biblioteca-svelte

Como criar bibliotecas para svelte?

https://github.com/svelte-brasil/criando-sua-biblioteca-svelte


Mas nem tudo são flores...



Pontos de melhoria e atenção
● Ainda existem poucas bibliotecas

● Comunidade é pequena e o seu time também

● Por ser um compilador é mais possível que exista bugs

● A melhora de performance que o svelte traz pode não ser interessante em 

vários casos.

● Gerar código javascript pode fazer o seu bundle ficar maior em grandes 

aplicações.



Quer aprender mais sobre Svelte?



Como aprender Svelte?

https://svelte.dev/tutorial

https://svelte.dev/tutorial


Quer aprender ainda mais sobre 
svelte?





venha para 
esse lado 
da força...



ANDRÉ LINS
● Engenheiro FrontEnd Sênior na PagSeguro
● Graduado em Ciência da Computação pela 

UFRPE
● Pós-Graduando em Engenharia de Software pela 

PUC Minas
● Viciado em OpenSource
● Desenvolvedor de algumas bibliotecas para 

Svelte, React, Vue, Node, ReasonML, Rust entre 
outras tecnologias. 

● Tentando não ser evangelista Javascript
https://twitter.com/andrelmlins
https://github.com/andrelmlins 

https://twitter.com/andrelmlins
https://github.com/andrelmlins

