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Oi, eu sou o Henrique!
Viciado em Switch 

Praticante de arqueira 

Fã de Code Geass 

iOS Developer no Sicredi



★ Contexto 

★ Vantagens da modularização 

★ Arquitetura que usamos 

★ Como modularizar usando cocoapods 

★ Resolvendo o desafio de um mesmo pod para dois aplicativos 

★ Lições

O que temos pra hoje



Contexto



Aplicativos grandes



Equipes grandes e diversificadas



Problemas



Tempo de build



Compartilhar código 

Gerenciamento de versões



Desafio



Desafio
Dois aplicativos com design diferente, 

mas com os mesmos serviços.





Por que modularizar?



Tempo de build 

Testes separados e mais rápidos



Aproveitamento de código 

Facilita o flow do git 

Controlar a versão



Como separar



Core (Serviços, Conversões)

Produtos

Aplicativo

Componentes Visuais (Design System, Atomic)

Produtos



Cocoapods 

Permitir debug 

Pod de desenvolvimento

Gerenciador de versão



Criar um repositório privado de pods (podspecs) 

Cada produto é um pod 

Semantic version (1.3.5)

Gerenciamento



Arquivo responsável por configurar o modulo exportável 

Onde é publicado 

Versão 

O repositório do módulo 

Dependências 

Arquivos 

Resources

O que é um Podspec?



Product module

App 1 App 2

Desafio de um módulo para outro app



Pods como Submodulos Um pod por repositório git 

Um repositório vários pods.

Opções



Produto Core 
(Models e Services)

Produto 1 Produto 2

App 1 App 2

Repositórios diferentes



App 1 App 2

App 1 Clases App 2 ClasesCore

No mesmo repositório



Precisa ter mais de um arquivo de PodSpec 

Precisa de uma separação física das classes, 
classes em comum e as diferentes 

Precisa de um prefixo nas tags 

Mais de um Targets de framework

Múltiplos Podspec no mesmo repositório



s.module_name = “SamplePodTDC"

Configurando o podspec



Configurando o podspec



Configurando o podspec



Configurando o podspec



Configurando o podspec





Target run



Target run



App de teste do teu Produto 

Pular cenários 

Testes mais rápidos 

Principais vantagens do Run



Separar o pod core 

Separar o pod dos componentes visuais 

Começar por uma feature nova ou um refactor, 
dependências menores

Como começar



Core (Serviços, Conversões)

Produtos

Aplicativo

Componentes Visuais(Design System, Atomic)

Produtos

Como fazer



Se for um pod simples ou um teste: 

Pod lib create <MyLibrary> 

Se for complexo ou vai precisar buildar ou editar 
muito, fazer a configuração manualmente

Criando seu pod  



Lições aprendidas



Setup inicial 

Testar os fluxos é mais fácil

Lições aprendidas



Cuidar as quebras 

Impactos mais difíceis de detectar 
(Teste Integrados resolvem) 

Algumas mudanças exigem mudar 
em vários lugares
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Valeu! 
Dúvidas?

Post do medium GitHub Sample

hmanfroi@hotmail.com

http://bit.ly/2OoPMtx http://bit.ly/2XQxSTF


