
DO LIXO AO LUXO



Olá!
Eu sou o Daniels

You can find me at:
linkedin.com/in/danielsluz
@denissluz



Contexto

■ Ano 2017
■ Universidade
■ Central
■ Primeiro projeto



■ Iniciativa Central
■ Newcap



“
Assim que sobrar tempo eu arrumo...



Nunca sobra tempo
Sempre será um MVP



Eu estive lá...  



E agora?

Rumo ao luxo



Luxo, nesse caso

■ Poder focar na funcionalidade
■ Desenvolver com qualidade

E pra isso...



Tempo



Mão na massa

O que eu fiz



Deploy contínuo



Simples Fácil de 
automatizar

Libera 
tempo

1.  Deploy contínuo



Acordos com a equipe:
■ Organização de branches
■ Separação de ambientes

1. Deploy contínuo



Padrão de codificação



■ Estilo consistente, desenvolvimento natural
■ Facilita encontrar problemas

2. Padrão de codificação



Acordos com a equipe:
■ Sempre que modificar alguma parte do 

código, deve ser colocada no padrão
■ Códigos novos sempre no padrão

2. Padrão de codificação



Testes automatizados



■ Testar na mão é tedioso
■ Nós, desenvolvedores, não sabemos testar

3. Testes automatizados



Acordos com a equipe:
■ Testes antes de alterar
■ Testes antes de adicionar

3. Testes automatizados



● Deploy contínuo
● Padrão de codificação
● Testes automatizados



4. Integração contínua



Mas é só isso?

NÃO!



“
Any organization that designs a system will 
produce a design whose structure is a copy 

of the organization’s communication 
structure.

Conway’s Law



Você não trabalha 
só com 
desenvolvedores



Seu código sozinho 
não gera valor



Se comunique



Obrigado!
Perguntas?

linkedin.com/in/danielsluz





MVP

Minimum Viable Product



Construindo um MVP

■ Útil para validar uma nova ideia
■ Velocidade > qualidade
■ Pouca padronização de código
■ Pouca preocupação com organização



Monte gráficos

Crie métricas

Conte histórias

Mostre seu valor para o time



■ Automatizar o processo de build e deploy

■ A cada push, sua aplicação já sobe 
automaticamente pro ambiente certo

1.  Deploy contínuo



1.  Deploy contínuo



2. Padrão de codificação

eslint



3. Testes automatizados

TDDJest


