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Este artigo foi  obtido na Internet,  não desejo violar qualquer direito autoral  e o autor do  
mesmo está identificado abaixo. Esta é uma lista de dicas traz informações importantes a 
serem  consideradas  antes  de  começar  a  criar  aplicativos  para  os  cada  vez  maiores 
mercados de smartphones e tablets.
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Os smartphones e tablets estão dominando o mundo da tecnologia, e os aplicativos estão 
entre os itens mais vendidos para cada sistema operacional móvel. Com as lojas da Apple e  
da Google possuindo mais de 500 mil aplicativos cada e dezenas de bilhões de downloads, 
o desejo de fazer parte desse mercado em crescimento é grande. Os aplicativos podem ser 
úteis para uso interno pela sua empresa, ou como uma maneira de colaborar com clientes,  
fabricantes,  clientes,  e  o público.  Mas antes de decidir  desenvolver  um app para a sua 
companhia, leve esses fatores em consideração.
1. Compatibilidade
Ao desenvolver um app para uso interno, os seus sistemas existentes podem interagir com 
um app? Eles oferecem APIs ou funções importar/exportar que um aplicativo pode usar para 
colocar  e  retirar  dados?  Muitos  sistemas,  especialmente  aqueles  desenvolvidos 
internamente,  podem  não  oferecer  uma  maneira  de  criar  uma  interface  com  um  app, 
exigindo um movimento em direção a um sistema diferente para se comunicar com esses 
aparelhos móveis.
2. Upgrade
Muitas das soluções de softwares comerciais (off-the-shelf), incluindo relacionamento com o 
cliente e sistemas POS, incluem apps para interagir com aparelhos móveis. Se os seus não 
possuem, você ficará melhor servido por uma plataforma que seja mais rápida em responder 
às  necessidades  da  empresa.  Avalie  os  benefícios  de  um  novo  sistema,  os  custos 
envolvidos na migração, e os valores envolvidos para permanecer no seu sistema atual, 
incluindo o desenvolvimento de aplicativos.
3. Padronização
Quando estiver desenvolvendo um app para uso interno, é preciso em qual plataforma ele 
vai rodar. O Android é atualmente uma escolha forte para smartphones, enquanto que a 
Apple domina o mercado de tablets, e o Windows 8 ainda nem chegou. A padronização em 
uma plataforma simplificará o desenvolvimento de aplicativos, mas limita suas opções de 
hardware  assim  como  sua  seleção  de  outros  apps  que  podem  servir  a  sua  empresa. 
Desenvolver para várias plataformas será mais caro, mas permite uma maior flexibilidade.
4. Equipe
Você possui pessoas na equipe capazes de escrever um aplicativo, ou será preciso contratar 
o desenvolvimento terceirizado? Poucos desenvolvedores são capazes de criar apps para 
múltiplas plataformas, por isso talvez seja preciso contratar mais de um. Tenha em mente 
que  você  precisará  manter  um  relacionamento  com  os  desenvolvedores  uma  vez  que 
soluções de bugs e novos recursos são uma parte inevitável da manutenção de um app. Se 
decidir  pelo  desenvolvimento  interno,  usar  uma  plataforma  como  o  Appcelerator  pode 
simplificar o processo, especialmente se estiver escrevendo um app para várias plataformas.

Tutorial obtido em http://fernandoans.site50.net/           1

http://fernandoans.site50.net/


5. Código
Desenvolver um aplicativo em linguagem HTML5, em vez de focar em sistemas operacionais 
individuais, facilita a implementação em múltiplas plataformas. Usar um código nativo para 
cada plataforma pode melhorar o desempenho e a integração com recursos bult-in, e ainda 
permite  usar  elementos  da  interface  padrão  para  dar  ao  software  uma  aparência  mais 
familiar. O que é melhor para você: fácil implantação em outros sistemas ou uma aparência 
agradável e um bom desempenho?
6. Testando
Desenvolver aplicativos não quer dizer apenas escrever códigos, mas também testá-los, o 
que é essencial para uso interno e entre empresas (B2B). Avalie se você possui tempo e 
equipe suficientes para testar e resolver os bugs do software, especialmente ao desenvolver 
para várias plataformas. Isso vai reduzir suas escolhas por plataformas ou em usar uma 
solução comercial (off-the-shelf).
7. Suporte
A sua empresa pode estar pronta para fornecer suporte às necessidades técnicas internas, 
mas se você lança um aplicativo empresarial  ou de uso público,  suas necessidades de 
suporte aumentam. Considere como a sua companhia vai dar suporte para todos os clientes,  
consumidores  e  usuários  públicos  do  seu  aplicativo  que  buscarem por  ajuda.  Usar  um 
software  help-desk,  como  o  recente  lançamento  da  VMWare  chamado  Desk.com,  que 
integra Twitter e Facebook, é uma forma de lidar com essa questão.
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