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Quem Somos?

Narlei Américo Moreira 
iOS Engineer


Desenvolvedor há 8 anos

Jessica Felix Mouta 
iOS Engineer


Desenvolvedora há 3 anos.

@narleimoreira @jessica.mouta





O aplicativo número 1  
de delivery online de comida 
do interior do Brasil.
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CIDADES
ESTADOS





Como distribuir seu app
enquanto dorme!



O que vamos falar?

Processo manual de distribuição e testes;


Processo ideal;


Primeiro passo: Padronizar e Automatizar;


Segundo Passo: Processo Independente;


Resultados;



Processo manual…



Desenvolve a feature…

16:20



Executa os testes…

16:50



Começa o Archive do 
projeto…

18:00



Dai a Apple começa a 
processar a build…

18:30



E só então você consegue 
distribuir a versão

19:00



Só que você precisava 
sair cedo aquele dia…



Processo 
automatizado…



Desenvolve a feature…

16:20



Executa os testes…

A cada commit dado, todos os testes rodam 
remotamente, assim quando você tiver gerado a 

release já estará tudo testado.



Fazer o deploy…

16:30
git push



E foi pra casa as 16:40!

Caso ocorra algum erro, você  
receberá uma notificação.

Na DM, liberamos sempre internamente 
antes, então nunca temos problema com 

a apple.

Por maior controle, liberamos 
manualmente a versão na loja.



COMO?



Tornar a Build 
 padronizada 

e automatizada

Primeiro passo:



1. Fastlane
O fastlane automatiza localmente o processo de:


Testes Unitários;


Incrementar versão;


Liberar para QA;


Liberar Interno;


Liberar produção;



1.1 Fastlane setup

Setup com: fastlane init 

3 minutos para o básico


Código em Ruby para personalização



fastlane init



fastlane init



1.2 Fastlane tests

• Usamos o xcov para o code coverage;


• Você pode especificar mais que um device para os testes;


• Não inicia o simulador para os testes, faz por trás dos panos.



1.3 Fastlane fabric



1.4 Fastlane release







Fazer o processo rodar 
independente e na 

núvem

Segundo passo:



2. Bitrise

Iniciamos um setup no Bitrise utilizando o fastlane;


Custo de USD 40/mês com builds ilimitadas;


Reduz cerca de 50 horas/mês de tempo de 
desenvolvimento;


Funciona tanto para iOS quanto Android.



















Resultados
Testes contínuos! Cada push roda os testes.


Não gastamos processamento e tempo da máquina local fazendo 
deploy;


Time recebe notificação de versão automaticamente.


Reduzimos cerca de 100 horas entre testes, deploy para qa e 
produção;


Criamos um atalho na Siri para disparar os deploys.





DÚVIDAS?

Narlei Moreira Jessica Mouta




