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(aka FeatureFlag)
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Usem a hashtag #TDC #dotnet #toggle

Tirem muitas fotos!





CI CD



CI CD
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“ponto de falha”?



Isso acontece porque o 
nosso SCM é físico





Nova Feature



Nova Feature

BUUMMM!











if ( Flag.AlgumMecanismo.ativo )
{

    return funcionamentoNovo();
}

else
{

    return funcionamentoAntigo();
}



Código Existente

Fachada

Ativo? Código Novo

Código Existente

Código Atual

Toggle 
Repository

Toggle 
Router

Essa abordagem 
torna lógico o 

nosso SCM





Aumenta a 
velocidade de 

entrega de valor.

Maior complexidade 
de código, porém 

com menores riscos 
na gestão de 

produtos.

Quebra de 
paradigma 

convencional de 
construção de 

aplicações.





Gestão de toggles

Precisa ser algo simples e intuitivo, 
pois vamos compartilhar esta 
gestão com os PO´s



“Cultura”

Todo mundo precisa 
aprender a pensar diferente



Entender que tudo está interligado...

Amadurecer todo ciclo de 
vida de gestão de produto



Testes são código de “produção”

Todo mundo precisa 
aprender a pensar diferente



Assim impedimos que 
versões “perigosas” 
evoluam no pipeline





Em caso de 
problema, clique 
aqui!



Lançamento incremental 
(aka softlaunch)



Testes A/B



Publicação em 
horários específicos









Começe com 
“release 
toggles”





Escolha uma 
ferramenta 

adequada ao 
seu contexto





Fácil demais





Existem problemas, mas vale a pena!

  A subida é difícil, . 
  mas a vista lá de cima . 
  vale a pena! .



https://pt.slideshare.net/geekle/devops-5348895 (Apresentação - Matthew Jones)
http://bit.ly/2nJyYTC (Apresentação - João Cunha)
https://www.toptal.com/software/trunk-based-development-git-flow (Artigo - Konrad Gadzinowski
https://hackernoon.com/feature-flag-driven-releases-7a7a5fee6ba7 (Artigo - Justin Baker)
https://www.hipsthetic.com/emoji-icon-sets/ (Iconset - Emojis)
O Potencial de Feature Toggles (Apresentação - Carlos Pisani)
https://martinfowler.com/bliki/TestPyramid.html (Artigo - Martin Fowler)
https://www.azuredevopslabs.com/labs/vstsextend/launchdarkly/ (Tutorial - Azure Devops Labs)
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