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Hoje, diante da grande transformação cultural e tecnológica das últimas décadas, é cada vez mais comum encontrarmos serviços, entretenimento e produtos baseados em softwares. Com essa grande evolução, os projetos têm um escopo cada vez mais dinâmico e são desenvolvidos por equipes cada vez maiores. O mercado exige que as aplicações sejam
entregues para o usuário de forma confiável demandando o menor tempo e custo possível.

Diante desse cenário o desafio desse trabalho é estudar métodos, formas de desenvolvimento que garantam a escalabilidade, testabilidade e manutenção, e aplicar os resultados no desenvolvimento de um aplicativo mobile para iOS. Neste trabalho, discutimos vários pontos relacionados a este contexto, desde o processo de gerência de software até a
arquitetura, testes e padrão de código, montando uma esteira de desenvolvimento que consiga facilitar a publicação e assegura a aplicação desses padrões por parte do time.
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