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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

O desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis foi o tema do 43º Fórum 
de TIC da Dataprev. O encontro reuniu representantes de cinco empresas, públicas 
e privadas, para discutir os desafios atuais e as possíveis aplicações que podem ser 
desenvolvidas para os dispositivos móveis, sejam eles tablets ou smartphones.

Desenvolvedores do Serpro, Dataprev, Banco do Brasil, Caelum e da Agência Click 
abordaram as estratégias adotadas na criação dos aplicativos mobiles, hoje uma 
urgência de negócio em qualquer atividade. Eles também compartilharam experiên-
cias exitosas na construção de aplicativos móveis para governo e iniciativa privada.

Boa leitura!
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Estudos Realizados, Desafios Atuais e Poss
veis Aplicações para Dispositivos Móveis

Marcelo Moura
Dataprev

Abertura: Nelson  Tsutomu Simabuguro

Hoje, a questão mobile é uma urgência em qualquer negócio, seja no governo 
ou nas empresas privadas. A demanda de desenvolvimento que temos nesse 
mercado é muito grande. Ao mesmo tempo, temos o dilema de entender as 
plataformas e escolher uma adequada, para que possamos implementar essas 
tecnologias e gerar sistemas que vão durar bastante tempo. Principalmente, na 
área do governo, temos sistemas com ciclo de vida bastante amplo. Então, nes-
sa realidade do mercado e também de governo, trocaremos experiências nes-
te fórum. Esperamos que todos estejam abertos para isso. A  Dataprev ainda 
está no início desse processo todo e vem aprendendo um pouquinho com todos. 
Gostaria de agradecer a presença de vocês. Teremos cinco palestras hoje, cinco 
painéis. O primeiro abordará estudos com especificação para dispositivos mó-
veis da Dataprev. Será apresentado por Marcelo Moura. O segundo painel são 
os caminhos da estratégia mobile, apresentado pelo Sergio Lopes, da Caelum. O 
terceiro painel, que finaliza a parte da manhã, contará com a presença do Rodrigo 
Molinari do Banco do Brasil, cujo assunto é a experiência do Banco do Brasil e a 
mobilidade. Na parte da tarde, após o almoço, teremos mais dois painéis: um so-
bre as aplicações técnicas desenvolvidas pelo Serpro. Quem fala é Serge Rehem. 
No quinto e último painel, André Michel mostrará  os cases de aplicações móveis 
para o governo e empresas privadas. Vamos começar pelo primeiro painel, do 
Marcelo Moura, que vai falar sobre desenvolvimento de aplicações para disposi-
tivos móveis na Dataprev.

Marcelo Moura 

Estamos fazendo uma série de estudos e análises para definir como se dará o 
desenvolvimento móvel na Dataprev. Estamos tentando fazer um trabalho de 
planejamento de definição, tecnologia, abordagem e estratégia, para que não 
seja necessário um possível retrabalho no futuro por conta do mercado que é 
bastante emergente e muda com muita facilidade. Ao longo da apresentação, 
vou falar um pouco dos estudos que realizamos, os desafios encontrados e o que 
podemos oferecer aos nossos clientes e aos clientes de nossos clientes. Ou seja, 
à população como um todo. Os estudos de desenvolvimento móvel na Dataprev 
se iniciaram por conta da criação e do trabalho disciplinar envolvendo o pessoal 
de várias áreas de tecnologia da empresa, de desenvolvimento, arquitetura, qua-
lidade e segurança. O objetivo era definir como começar o desenvolvimento de 
aplicações para dispositivos móveis. 

¹ Unidade de Desenvolvimento de Software do Rio de Janeiro (UDRJ)
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Estudos realizados, desafios atuais e possíveis aplicações para dispositivos móveis
Marcelo Moura

Os principais objetivos foram a definição dos elementos importantes para uma 
estratégia nova, do tipo de abordagem utilizada se seria possível definir um pa-
drão ou não, a questão das tecnologias envolvidas, que são várias, e da infra-
estrutura que domina a parte de sustentação. Definir a noção de como fazer o 
desenvolvimento acontecer e as questões relacionadas à segurança da infor-
mação, que, para nós, é um ponto bastante crítico. A gente não pode pecar nem 
falar quando o assunto é a sensibilidade dos dados.  Sobre a definição das es-
tratégias, correlacionamos três pontos principais para dar a partida, a saber os 
clientes, os serviços e o usuário habitual. Elencamos esses elementos como os 
principais formadores e iniciadores das diretrizes da definição dessa estraté-
gia. Temos clientes com necessidades diferentes tanto na área pública quanto 
na privada. Montamos a nossa estratégia para atender esses dois universos. 
Classificamos os serviços, tipo quais deles poderíamos oferecer via dispositivos 
móveis, a exemplo de serviços de consulta e serviços informativos como o SAC. 
Pensamos também na interatividade com jogos e redes sociais. Esse trabalho 
ainda está em andamento, não está concluído. Acho que  uma coisa de exercício 
permanente, porque sempre vai mudar. À medida que a tecnologia evolui, evolui 
a possibilidade de desenvolver os recursos necessitados.  A questão da adapta-
ção são os serviços existentes. 

Alguns serviços podem ser disponibilizados em dispositivos móveis. Nesse tra-
balho  tentamos mapear a melhor maneira de criar os  novos serviços que a web 
tradicional e os os nossos postos de atendimento não oferecem. É uma gran-
de possibilidade. A questão do usuário e do público-alvo é muito importante. É 
necessário ter uma forma muito boa de construir o perfil desses usuários e do 
público-alvo. Estamos começando, não temos uma base histórica de informação 
sobre o tipo de usuário. Precisamos que as aplicações sigam a linha de raciocínio 
do público-alvo que tem acesso  à internet, tablet e smartphone. Um fator a com-
plicar é que uma parcela bem específica da população nem sempre tem acesso 
aos últimos modelos de tablet, de smartphone e, às vezes, nem tem acesso a rede 
móvel. Classificamos tudo. Só que a gente tem que se preocupar se o usuário 
final vai ter acesso a tudo isso que estamos fazendo. A questão das abordagens 
se dá no contexto de três grandes tribos que geram a maior discussão, a maior 
polêmica: desenvolvimento nativo, web ou híbrido. Constatamos que não existe 
melhor ou pior. Nossa estratégia vai depender do tipo de necessidade de serviço 
do público-alvo, que é com o que devemos nos preocupar. É a base da definição 
do tipo de abordagem que vamos seguir. Elencamos, um pouco mais à frente, a 
abordagem híbrida como uma espécie de padrão a seguir, porque ela atende a 
maior parte das nossas necessidades. É algo mais útil e relevante para  intensi-
ficar o desenvolvimento nativo na web. Devemos nos preocupar como está  se 
desenvolvendo para dispositivo móvel. Devemos nos importar com a definição 
do levantamento mínimo, do perfil do usuário, porque, de repente, todos os seus 
usuários já  possuem esse tipo de dispositivo. 

Não precisamos nos preocupar em fazer um desenvolvimento para os outros. De 
repente, não precisava fazer desenvolvimento híbrido, poderia fazer web ou só 
nativo. Então, acho isso muito relevante. É um item que ainda temos dificuldade: 
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Estudos realizados, desafios atuais e possíveis aplicações para dispositivos móveis
Marcelo Moura

a definição da estratégia,  pois ela vai guiar a definição das  abordagens. A ques-
tão do desenvolvimento nativo daria um bom código específico para cada plata-
forma.  A ideia é ter elementos específicos para dispositivos web ou para outros 
tipos de dispositivos e, depois, construir o mesmo site com características de 
design expansivo para que ele se adapte de forma diferente, em dispositivos di-
ferentes. E vai ser essa aplicação web rodando no browser. Esse é um site expan-
sivo, um dispositivo de orientação na tela. O intuito de priorizar as informações 
é só para ajudar cada equipe do dispositivo. Com base no desenvolvimento em 
um único ambiente para várias plataformas, você é responsável por empacotar a 
aplicação para servir em diferentes equipamentos. Você é inserido na complexi-
dade da construção em cada uma dessas plataformas para usar as ferramentas 
de abordagem híbrida. Consigo fazer, basicamente, quatro tipos de plataformas. 
Foi difícil definir uma abordagem, um candidato para escolhermos qual seria o 
ideal, porque tivemos dificuldade em definir uma estratégia. 

Tentamos analisar vídeos, critérios formadores de estratégia, chamar os clientes 
e os  nossos usuários. Chegamos à conclusão de que a abordagem híbrida na 
maioria dos casos atenderia. Por quê? Porque teríamos uma série de vantagens 
que as outras abordagens não nos oferecem. Por exemplo, não precisaríamos 
entender, conhecer cada uma das plataformas específicas. Não precisaríamos 
desenvolver várias versões web daquela aplicação. Desenvolveríamos uma úni-
ca versão e, através das ferramentas, poderíamos importar essa aplicação para 
diferentes plataformas, sem muita complexidade. Em algumas diretrizes sobre 
a diferença da abordagem híbrida em relação às outras, muita gente fala que a 
aplicação se comporta como aplicação nativa, só que ela não tem o mesmo de-
sempenho ou as mesmas vantagens que a aplicação nativa tem. Você consegue 
acessar todos os recursos do hardware de forma diferente. Estamos falando de 
aplicações que precisam de aceleração de hardware, sua parte gráfica e interface, 
só que a abordagem híbrida no momento não é ideal. Boa parte das aplicações 
são aplicações corporativas. Então, conseguimos utilizar meios de vantagem da 
abordagem híbrida. Há bastante dificuldade para a definição desse padrão para 
a mobilidade desse mercado, que é emergente, muda todo o tempo. A questão 
da tecnologia vai depender da abordagem nativa. Cada plataforma tem seu con-
junto tecnológico, ferramentas, imagens e componentes que você deve utilizar. 
A abordagem web é basicamente com a mesma tecnologia para todas as aplica-
ções, para todas as plataformas. Não costuma mudar. 

O desenvolvimento web, dependendo das plataformas, do tipo de ferramenta e 
da senha que se utiliza, pode variar de acordo com a plataforma. Sobre a questão 
das tecnologias por plataforma, temos as quatro maiores, Android, iOS, Windows 
Phone e BlackBerry e suas respectivas linguagens e ferramentas ideais necessá-
rias para responder a algum dispositivo. As tecnologias web basicamente uti-
lizadas são: Main, C-Sharp, Java Script. A maioria trabalha com tecnologias web. 
Então, a primeira demonstração que você vai desenvolver é utilizando o código 
web, Vai portar, vai empacotar o código web e fazer o depósito em cada uma das 
plataformas. O desenvolvimento web que você tem em iOS, no Android e no Bla-
ckBerry acaba tentando absorver parte da abordagem e parte das vantagens do 
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Marcelo Moura

desenvolvimento web. Por isso, nenhuma aplicação nativa vai ajudar, mas todo 
desenvolvimento dele é feito com códigos web. Esse aparelho traz benefícios 
que estão disponíveis para continuarmos formando novos aplicativos. Em alguns 
outros planos probatórios, por exemplo, não temos muito controle da agenda 
específica e nem sobre o que está acontecendo. Essa é outra abordagem, onde 
utilizamos o conceito da ideia do desenvolvimento híbrido, mas não fomos muito 
a fundo porque desenvolvemos a maior parte da pesquisa com as funções livres 
que são líderes do mercado. Espero que possamos utilizar isso sempre. 

O PhoneGap para o iTunes, tecnologia web seguindo todo aquele padrão que vo-
cês conseguirem desenvolver, Java Script e todo o núcleo da sua aplicação web. 
Porém, você consegue chegar em quem tem iPhone. O importante é que existem 
pessoas relacionadas a minha época com Android ou iOS. Ele  ignorava as outras 
plataformas. O PhoneGap, na época, era a favor de seis plataformas que aqui no 
Brasil são muito pouco conhecidas, Maba, iOS. Pelo fato de atendermos tantas 
plataformas e continuar seguindo a tendência, aparece uma plataforma nova e  
já damos suporte a ela, acabamos optando pelo PhoneGap como a ferramenta 
ideal para nossa realidade de desenvolvimento. Pelo menos, por enquanto, nes-
se dado momento, nesse instante do tempo, ele é o que melhor atende. Sobre a 
questão da infraestrutura, elencamos itens que precisaríamos preparar e anali-
sar para começar o desenvolvimento. Tudo é questão de bons computadores, a 
questão da plataforma iOS disponibiliza um software iOS, e você precisa ter, além 
do serviço com iOS, um computador Mac, senão não funciona. E também nisso 
ele perde do licenciamento e também não funciona. Existe uma maneira de você 
elaborar isso. Porém, é necessário fazer um planejamento de computadores e 
parte da máquina e de equipamentos que você vai comprar. 

A questão dos dispositivos é, desde o início, a única tendência e o dilema de 
quem precisa da ferramenta de dispositivo web. Você não sabe qual é a melhor 
abordagem a seguir, se você compra, lança uma biblioteca de dispositivos ou 
laboratório de dispositivos. Você vai ter que comprar os dispositivos nas plata-
formas mais populares. Você tenta fazer isso em nuvem, porque existem vários 
serviços pagos que fazem toda essa aplicação e todos os testes são feitos lá. 
Eles têm um laboratório gigantesco e uma equipe de dispositivos. Tem a equipe 
de plataforma. A comunicação é um dispositivo com barramento, um barramen-
to forjado e preparado para um dispositivo que solicitou. A gente não precisa adi-
cionar o negócio na aplicação, o negócio ficaria exclusivo na web, no barramento. 
A questão da biblioteca de Java Script é muito interessante utilizar, fazer, analisar. 
Estamos analisando a ficha o mobile. A questão do licenciamento, por exemplo, 
das lojas da Apple, Android, Windows também deve ser preparada, principalmen-
te, na gestão pública. Temos a questão do produto e a questão da conectividade 
relacionada ao jeito Dataprev. A questão do pacote junta o comprometimento 
para que a gente consiga apostar na experiência real do usuário que vai estar no 
meio da rua tentando utilizar a proteção. 

A infraestrutura de telefonia móvel está evoluindo, mas ainda deixa muito a de-
sejar. Então não adianta a gente fazer um tipo de aplicação que não funciona, 
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não seja prática para utilizar com as redes 3G e, eventualmente, 4G que a gente 
venha a ter. Outro item que listamos como infraestrutura é a questão da capaci-
tação. A ideia é tentar disseminar isso entre as cinco áreas de desenvolvimento 
da Dataprev através de treinamentos e fazer workshops, eventos, seminários em 
todo o país. Em alguns casos, exige reformulação de todo o canal de atendimen-
to dos clientes, por exemplo. O que vocês faziam localmente, em uma área de 
atendimento ou por internet, você consegue fazer pelo seu smartphone ou pelo 
seu tablet.  A tendência vai ser essa. A questão da adaptação das pessoas cor-
porativas: será necessário um reajuste no processo de renovação, para que o 
usuário possa entender que podemos oferecer esse serviço para ele. Tem toda 
a questão do processo de desenvolvimento do software, vários itens que não 
são previstos hoje. É  um tipo de desenvolvimento novo. Conseguimos perceber 
que precisaria ser adaptado. Aqueles itens da segurança da informação que são 
bastante críticos não estarão mais com o percentual de confiança do governo. 
Estarão disponíveis para qualquer um utilizar,  mexer, quebrar, burlar. Então, isso 
é extremamente crítico. Se você está tratando de aplicações nativas e híbridas 
da plataforma regulada, a distribuição seria basicamente pelo site, não precisa 
instalar. Tem essa vantagem. 

Poderíamos utilizar vários artigos relacionados, mas nem todas as plataformas 
permitem esse tipo de prática. Algumas permitem. Você precisa ajustar no dis-
positivo para autorizar que a aplicação que vem de fora da loja seja instalada. É 
um canal possível de ser feito, mas trabalhoso e com algumas restrições de uso. 
Outro item é relacionar a segurança da informação e listar vários requisitos de 
riscos de segurança, com base nesse documento. O documento europeu, se não 
me engano da Inglaterra, listava vários itens. A partir dessa lista, foi elaborado 
um guia de boas práticas do que deveria e não deveria ser feito. Por exemplo, o 
guia tecnicamente proíbe o uso do GPS como dispositivo. Se você tiver outro jeito 
de usar o GPS, por exemplo, terá que discutir isso com a pessoa da segurança 
para eles liberarem e autorizarem a utilização desse tipo de recurso. Foi nesse 
sentido a lista de recomendação que eles fizeram. Essa lista de recomendações 
deve servir para atualizar o que tiver de diferente de segurança da informação da 
empresa. E também vai gerar consequências. 
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DEBATE
N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Estudos realizados, desafios atuais e possíveis aplicações para dispositivos móveis Marcelo Moura

Diego – Serpro: Trabalho na área de desenvolvi-
mento e quero deixar um relato de uma análise que 
fiz recentemente entre o Titanium e o PhoneGap. Eu 
gostaria que alguém comentasse sobre a experiên-
cia, se já teve alguma experiência. Pela análise que 
fiz, uma análise superficial,  percebi uma vantagem 
no Titanium em relação a alguns pontos. O primei-
ro ponto: ele  realmente gera um código nativo, o 
que deixa a aplicação mais rápida. Segundo ponto é 
um ponto ímpar de desenvolvimento:  o PhoneGap, 
pelo que vi, tem um projeto para cada plataforma 
e, dentro desse projeto, você coloca a biblioteca do 
PhoneGap e ele te fornece a API pra você acessar os 
métodos nativos usando o Java Script. O Titanium 
se concentra em um único ponto. Você desenvolve 
uma única vez, ele compila para todas as platafor-
mas. Vi vantagem nele, pois já possui os componen-
tes de tela, você já tem botões dentro dele. No Pho-
neGap ele só te oferece a API para você acessar. Ele 
não tem esse componente pronto e, mesmo assim, 
em um ambiente integrado também, que é um pon-
to único. Gostaria de saber se vocês fizeram esse 
tipo de análise, se alguém tem algum ponto contra 
referente a isso.

Marcelo – Dataprev: Ficamos em dúvida sobre vá-
rias questões, como o facilitador que desenvolve já 
em um único local com todos esses recursos das bi-
bliotecas e com componentes gráficos para criar o 
desenvolvimento. Mas, por outro lado, vimos, com o 
estudo de licença de uso, um item que poderíamos 
utilizar discriminadamente, desde que fazendo pro-
paganda na atual aplicação. E como eu desenvolvo 

algo para o cliente, que vai aparecer em banda larga 
ou instituição privada, por exemplo, a propaganda 
do site ficou praticamente inviabilizada. Tentamos 
garantir esse tipo de banner, de propaganda nessa 
aplicação e acabamos descartando. Na época, recu-
amos para Android e iOS. Acho que, agora, com An-
droid está mais caro. Temos um receio muito grande 
dessas plataformas não serem mais as plataformas 
do público alvo.  Esse é um diferencial muito gran-
de do PhoneGap, em detrimento do Titanium, mas 
concordo contigo. Isso traz uma série de vantagens 
referentes ao aumento da produtividade, por meio 
de uma equipe forte em HTML que faz Java Script. 
Uma equipe focada especificamente em desenvol-
ver componentes gráficos   utilizaria isso para fazer 
o desenvolvimento das aplicações.

Sergio Lopes – Caelum: Fizemos o teste no ano 
passado, em fevereiro ou março. Na  época, tivemos 
a maior dificuldade. O PhoneGap, na nossa visão, 
empacota a aplicação e os recursos nativos. 

Marcelo – Dataprev: Complementando, temos 
essa questão da necessidade de bibliotecas especí-
ficas para lidar ou tratar com componentes gráficos. 
Não precisa ser muito específico. Precisa ser manu-
seado para trabalhar só com ficha e ser mobile. Um 
ponto negativo dele é que é bem pesado, temos que 
usar uma série de recursos para tentar otimizá-lo. 
Ele ainda é bem pesado em determinadas aplica-
ções, do ponto de vista de componentes e recursos 
gráficos. Nosso trabalho atual consiste em tentar 
deixá-lo mais leve e otimizar seu funcionamento.
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Os caminhos de uma estratégia mobile

Sérgio Lopes
Caelum

Vou falar dos caminhos de uma estratégia mobile. Trabalho na Caelum, uma em-
presa focada principalmente em ensino, educação e treinamento. Temos treina-
mento em  Android, iOS e Web. No meu twitter e no meu blog falo bastante coisa 
de web e mobile. Sou de São Paulo, mas temos uma unidade em Brasília. Tenho 
um livro que escrevi chamado Web Mobile ,lançado recentemente, e trabalho no 
governo. Se podemos definir alguém que nos fez reunir aqui hoje é a Apple. Se 
não fosse a Apple ninguém estava aqui hoje sentado discutindo o que estamos 
discutindo. Vi que várias pessoas usam Android, iPhone e iPad. Mas, sejamos sin-
ceros, se não fosse o iPhone não existiria Android. Quem inventou a era moderna 
de smartphone foi a Apple, então, pegamos a mãe de tudo isso para ver o que 
acontece. Tenho o site da Apple aberto no meu desktop. Tem um anúncio gigante 
do iPhone 5. Então, pensei:  vou pegar o meu celular para ver qual que é a estra-
tégia mobile de quem a inventou. O site da Apple no desktop é igual ao do iPhone 
pequeno. Se você não enxergar nada, clica e acerta três menus ao mesmo tempo, 
porque é pequeno. Pensei: deve ter algum aplicativo. Entrei na loja da Apple, não 
tem aplicativo da Apple para o site da Apple, não tem aplicação híbrida e não tem 
site mobile. Também não tem site responsivo. A Apple é a melhor e não faz nada 
nesse sentido. Sabe o que eu acho mais curioso? Por mais que eles não tenham 
um site mobile, esse site desktop deles me dá uma impressão absurda de que foi 
pensado para o iPhone. 

O rodapé termina aqui milimetricamente do tamanho da tela de um iPhone. Você 
acha que foi por acaso? O site desktop deles foi meio que adaptado para iPhone, 
pois tem uma propaganda gigante do iPhone 5. Não sei se todos os cenários são 
parecidos com o da Apple. Mesmo no cenário da Apple, se estou interessado em 
comprar um computador deles, se entro no site do meu celular tenho que dar 
zoom. É estranho de navegar, mas é navegável. De qualquer forma, o público 
quer mobile, acessa esses dispositivos da rua. Então, decide, App ou Web? Qual 
é a diferença entre App e Web? A primeira coisa que todo mundo diz é que quer 
fazer um App, porque é muito mais integrado como plataforma. O usuário entra 
no celular, instala e tem toda uma integração. Ele pode soltar notificação para 
o celular, pode integrar com hardware, pode fazer muitas coisas pela Web. Acho 
que quem desenvolve sabe que a Web está melhorando bastante. Hpml5 tem 
recursos bacana, mas nunca vai chegar aos pés da integração de hardware com 
a plataforma. Nunca vai chegar aos pés do aplicativo nativo. Se você precisa de 
uma integração forte com o aparelho não pense mais. Você vai para o aplicativo 
nativo. Agora, tem que pensar se realmente precisa. Às vezes, discuto com o 
pessoal, porque no aplicativo nativo eu consigo integrar isso ou aquilo. Mas, por 
exemplo se esse negócio só mostra as notícias da semana é preciso integrar com 
esse monte de coisa? Mas se você precisa de integração forte com o aparelho, 
não pense mais. Você vai para o aplicativo nativo. 

¹ Coordenador da unidade de São Paulo
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Por exemplo, um dos papéis fundamentais do governo é levar informação para o 
cidadão. Se vai ser integrado com a plataforma ou não, não sei se interessa tan-
to. Se estou conseguindo levar informação para o cidadão, pode ser um negócio 
importante. Vamos ver mais um ponto, por exemplo, segurança e privacidade. 
Eu não participei da análise de segurança detalhada, aliás, não entendi metade 
daquelas palavras de segurança, mas acho que é um ponto importante de ser 
discutido. Qual a diferença entre a aplicação nativa da Web do ponto de vista de 
segurança e privacidade? Sempre existem dois pontos de vista, o ponto de vista 
do usuário e o ponto de vista de quem “desloga” o aplicativo. Por exemplo, um 
aplicativo vai te dar muito mais acesso as coisas do usuário. Se você quiser fazer 
alguma coisa maliciosa, como quebrar a privacidade do usuário, é só você fazer 
um aplicativo, certo? Do ponto de vista do usuário, preciso instalar um aplicativo, 
o aplicativo me pediu uma série de informações pessoais, permissões e tal - aí, 
eu já começo a desconfiar. Pode ser que eu assista muito filme no Telecine, mas 
quando o aplicativo do governo começa a pedir muitas informações, com certe-
za, vai ter um monte de gente falando: “ esse cara está usando essas informa-
ções para”. Com a Web não tem esse tipo de problema. É acessar um site, não tem 
problema de privacidade. Você não consegue vazar dados acessando um site.

A Web é  uma plataforma de 20 anos e os navegadores melhoram gradativamen-
te. Hoje, em relação a segurança e privacidade, a plataforma da Web é muito mais 
fechada do ponto de vista do usuário. Protege o usuário e protege quem desen-
volve. É totalmente lacrada. Você tem o seu servidor, você controla. Agora, pen-
sando como desenvolvedor, você controla como essa informação vai ser exposta 
e você não tem nada instalado na máquina do usuário que pode ser hackeado? Do 
ponto de vista de segurança e privacidade, eu diria que a Web ganha. Do ponto de 
vista do usuário e do desenvolvedor, ela vai te dar mais controle e mais limitação 
também. Vamos trabalhar com criptografia…, a privacidade, não vai ter acesso a 
um monte de recursos de navegador, mas isso é bom. Não temos dúvidas de que 
o aplicativo nativo é mais rápido. Você vai instalar um programa no seu aparelho 
que vai ser mais rápido do que abrir um site. O que é performance? Performance 
é a percepção do uso de uma interface rápida ou a velocidade do usuário para 
conseguir determinada informação. 

Repensem comigo, imagine que eu tive alguma informação sobre algo do go-
verno, o que é mais fácil? Eu abrir o site da loja, navegar no site da loja, instalar 
o aplicativo, abrir o aplicativo, navegar, achar a informação que eu quero ou ir no 
Google, digitar o nome de um texto primeiro, e localizar o site do governo? Por 
mais que seja Web, a informação chegou muito mais rápida. Só temos que to-
mar cuidado com o que definimos como performance. A performance do nativo 
é muito mais rápida. Agora, se você leva em consideração o processo de insta-
lação, pode ser que não. Uma pessoa está na rua, no meio do nada, com aquele 
3G ruim e instala um aplicativo de dez megas, apenas porque está precisando 
ver uma determinada informação do governo. Não é uma boa ideia. A Web é mais 
performática no sentido de entregar informação mais rápida. Agora, claro, o na-
vegador é mais lento. A Web é boa o suficiente, tem mais usabilidade visual. Você 
instala um aplicativo ou acessa um site do ponto de vista de usabilidade para 
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utilizar melhor. Cada plataforma possui suas características próprias. Você sabe 
se está usando um aplicativo para Apple ou para Android. Um aplicativo iOS tem 
cara de iOS. Aplicação Web não tem cara de iOS, não tem cara de Android, tem cara 
de site. Afinal de contas, isso é bom ou ruim? Não sei dizer exatamente qual é a 
melhor abordagem. 

Penso que os 20 últimos anos de Web ensinaram ao usuário que ele não deve 
explorar uma interface única quando acessa um site. Quando abre um Gmail, por 
exemplo. O Gmail tem cara de Gmail. No Mac, no Windows, no Linux, ele sempre 
terá cara de Gmail. É diferente quando você abre o programa do Outlook, quan-
do você instala o Outlook na máquina. Ele tem cara de Windows. Quando você 
abre o programa de email do Mac, ele tem cara de Mac. Se você está instalando 
o negócio no iPhone, tem que ter cara de iPhone. Não sei se faz tanta diferença 
assim, mas acho que tem uma interface bonita. Tem uma interface própria da 
sua aplicação, da sua empresa, da sua identidade visual. Dizem que os filmes 
rodados em Hollywood estão ficando cada vez mais próximos da realidade. Mas, 
mesmo quando fica próximo demais,  o espectador ainda consegue diferenciá- 
lo do mundo real. Isso gera uma repulsa. Você olha aquilo e fala: eu sei que isso 
não é real, mas parece real demais. Se você faz um aplicativo para iPhone, deve 
ter cara de iPhone. Se não tiver, o cara vai perceber que está errado, que aquilo 
não é iPhone. Aquilo é um site com uma nova aplicação nativa. Não dá para fingir 
que aquilo é uma aplicação nativa se não for, porque vai dar errado. Às vezes 
você consegue deixar com a mesma carinha que botou no iPhone, mas na hora 
que ele clica no botão, ele se comporta assim: 50 mil segundos de diferença de 
performance na resposta do botão. 

Com relação ao nativo, o usuário percebe e quando ele percebe começa a falar: 
“poxa, eu estou clicando, mas ele não está igual. Começa a perguntar o que está 
diferente. Discutindo a diferença de aplicativo de Web,  temos uma óbvia de ins-
talação. Quando você fala de Web precisa instalar alguma coisa? Nada, você abre 
o navegador, digita o endereço e pronto. Quando você fala de aplicativo nativo, 
inclusive de aplicativos híbridos, precisa ter um processo de instalação. E aí tem 
dois pontos de vista, do usuário e da minha empresa. Do ponto de vista da mi-
nha empresa, significa que eu tenho que publicar o meu aplicativo, um número 
de plataforma. Por exemplo, o iPhone revolucionou o mercado. Há 5 ou 6 anos 
depois, não sei ao certo quando saiu o iPhone, qual era a plataforma principal. 
Hoje é o Android aqui no Brasil. Android vende quatro vezes mais que o iOS. Prin-
cipalmente na população de renda mais baixa. Mas esse mercado muda de dois 
em dois anos, aproximadamente. Como que vou me precaver em relação a isso? 
Temos que estar sempre espertos. Ao fazer desenvolvimento de aplicação você 
tem que estar esperto em todas as plataformas. Você não vai esperar aquela 
plataforma nova virar um sucesso de mercado para aí, sim, suportá-la, certo? 
Principalmente como governo, quando você tem uma obrigação de dar acessibi-
lidade para o maior número de pessoas possíveis. E do ponto de vista do usuário? 
O que será que o usuário prefere? 

Vamos supor que o usuário tem iPhone, o que será melhor para ele instalar? Apli-
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cação do iPhone ou acessar via Web? Não sei, depende da instalação da aplicação. 
Se for uma tarefa repetitiva, sei que semanalmente preciso acessar determinado 
sistema para fazer determinada tarefa, talvez eu fique mais irritado de abrir o 
site o tempo inteiro, se bem que posso criar um favorito no meu navegador. En-
fim, digamos que seja aplicação nativa, vou na home, clico e abro. Pronto. Instalo 
e acesso off-line. 4G ainda não temos, infelizmente. Ao fazer o Imposto de Renda 
como cidadão comum, a única coisa que eu me lembro é que todo ano, em abril, 
preciso instalar um aplicativo que vou usar frequentemente. Não é uma coisa 
que justifique eu ter aquela instalação na minha máquina, pois ela não me será 
útil o tempo todo. A mesma coisa para o mobile. O  mobile gera um compromis-
so e uma barreira também. O usuário não vai instalar um aplicativo qualquer, a 
instalação do aplicativo é um segundo passo. Você tem que pensar nesse tipo de 
uso: será que a aplicação que você está desenvolvendo é uma aplicação de uso 
contínuo?  É uma aplicação de uso pontual ou é uma aplicação interna? 

As pessoas pensam que é fácil ganhar dinheiro com aplicativos. Muitas querem 
sair de um cargo público para lançar, por exemplo, o angry birds, achando que 
ficarão ricas. Se quer lançar o angry birds é mais fácil ganhar dinheiro vendendo 
numa loja, por que já tem o cartão de crédito da loja da Apple, da loja do Google 
e a compra é impulsivamente instantânea. A pessoa clica, compra, mesmo que 
comprar na Web ainda seja um processo chato (porque tem que preencher os 
dados do cartão de crédito em vários sites diferentes). A multiplataforma é outra 
questão porque a grande vantagem da Web é esquecer a plataforma. A Web é a 
plataforma, de qualquer lugar que se acesse a Web vai ter acesso ao site. Acessar 
de outras plataformas tem diferença? Quem desenvolve no dia a dia sabe. Você 
abre no Internet Explorer dá um monte de “bug”, você abre no Chrome funciona 
direitinho. Essa questão da multiplataforma tem muito a ver com essa coisa do 
acesso universal à informação, que é uma preocupação do governo. Temos as 
políticas públicas. A Web é plataforma aberta portável e universal que se acessa 
de qualquer canto do mundo. Por mais que o PhoneGap tenha suporte às seis 
plataformas mais importantes do mercado, o mercado não tem só seis plata-
formas, o mercado tem muitas. Agora você tem que olhar do ponto de vista do 
governo, do público. 

O governo ataca o maior número de pessoas possíveis, porque elas usam apare-
lhos diversos. Para fecharmos essas diferenças de plataformas, temos a questão 
final, a experiência de usuário. Qual expectativa que o usuário tem com relação 
ao seu produto? Qual a expectativa que ele tem do serviço que você está ofere-
cendo para ele, de ser um  site ou um aplicativo? Faz toda a diferença. Coloquei 
eventos comerciais aqui, mas vale a pena discutirmos. Várias pessoas conhecem 
o Instagram, aplicativo que tira foto no iPhone. Depois, você coloca filtros para 
deixar a foto feia, publica, seus amigos dão like, um negócio bem inútil – mas, 
tudo bem, lançaram aquilo no iOS. Era um aplicativo apenas para iOS. O produto 
dele era esse. Mas como ele estava criando um produto novo, estava lançando 
um produto para iOS, não existia pré expectativa do usuário, uma vez que o Insta-
gram não existia.  É bem diferente de pegar o site do Uol, que já existe há 20 anos. 
O Uol é um portal de notícias com acesso na Web e, agora, por mobile.
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Se a primeira reação do mobile fosse o aplicativo nativo, qual você acha que se-
ria a expectativa do usuário se frustaria ou não? Frustraria, porque a expectativa 
do usuário naquele cenário é acesso a Web. Só relembrando para quem chegou 
depois, é aquela ideia de você desenvolver usando tecnologias da Web, ou seja, 
HTML 5. Quando se fala de Web, temos as linguagens, Javascript, acesso HTML. Ao 
fazer um site, você pode usar esse trio de linguagens na Web, que é o que fazemos 
há 20 anos. E em App? App não tem nada a ver com Web. Web é muito mais que 
HTML, é um servidor HTTP. Ter um link, navegar, ser indexado no Google para po-
der clicar nos links, isso é Web. Por acaso utilizamos HTML para fazer páginas na 
Web, mas Web é muito mais do que HTML. Quando falamos de aplicativo híbrido 
falamos da Web, falamos de reaproveitar três linguagens dali e fazer um aplica-
tivo. Mas é um aplicativo com as mesmas deficiências do aplicativo que falamos 
antes. Com o PhoneGap, apesar de ser HTML, preciso criar um projeto em cada 
plataforma. Então, não reescrevo tudo, mas ainda preciso ter um Mac para poder 
gerar aplicação do iOS. Com o Titanium ainda não.  O Windows 8, que surgiu agora, 
se baseia totalmente em HTML 5. Então é Web? Não! Continua sendo aplicação. 
Só que usaram uma linguagem comum, uma linguagem nova, uma linguagem 
que todo mundo já conhece, mas muda completamente. Aliás, quem é desenvol-
vedor Web e vai desenvolver aplicativo híbrido:  a única vantagem que você tem é 
que você já sabe. Por  mais que a linguagem seja a mesma e tenha uma barreira 
menor para entrar, ainda é complicado, ainda é diferente. É outro cenário. 

Quanto à largura de tela: se você está numa telinha, pequena o site se comporta 
de uma forma; se você está em uma de largura média de outra forma; largura 
grande, de outra forma. Isso se chama adaptação. Temos adaptação em relação 
a um monte de coisas. Eu posso adaptar, de acordo com as características de 
capacidade técnica do aparelho. Até em relação às habilidades do usuário. Se o 
usuário está usando o celular na vertical, aqui no modo retrato, faço de um jeito. 
Se ele está usando no modo paisagem faço de outro.  Essa é a ideia do design 
adaptativo. Se você fizer um site mobile, vamos supor, igual ao do  Uol, (www.uol.
com.br) no desktop, abre no a versão mobile com m.uol.com.br.  O que é mobile? 
Se você está na rua e precisa usar o notebook, é mobile? Se você está usando 
o 3G, é mobile? Meu iPad, que tem uma resolução igual de notebook, é mobile? 
Não. A grande diferença é o touch screen. Ter o touch screen no celular, é mobile? 
Esses notebooks novos com Windows 8, que tem mouse, teclado e touch screen, 
são mobile? É difícil definir o que é mobile. O Uol fez o site mobile deles e  passam 
por esse problema. É aquele site mobile que, se eu abrir em um tablet, fica horrí-
vel. Veremos a versãozinha pequenininha de smartphone em tablet “grandão”. Se 
você está em um tablet é  melhor abrir a versão desktop? Não. Eu sou leitor do 
Uol. Você abre o site desktop do Uol e, se clicar com o dedão (um dedão gordo), 
mesmo no iPad, vai clicar em três menus ao mesmo tempo, porque o site não foi 
pensado para touch screen. 

Ai, você pensa, que o site mobile no iPad fica estranho e no desktop  também. E aí? 
Podíamos fazer um terceiro site, um site para tablet o que vocês acham? O Terra, 
que é concorrente do Uuol, tem três sites, para smartphone, tablet e desktop. En-
tão faço outra pergunta: onde começa o smartphone e onde começa o tablet? O 
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Galaxy Note da Samsung brinca com isso. Isso é um tablet ou um celular? Aquele 
celular é gigante. A Samsung lançou um celular, na semana retrasada, com cerca 
de seis polegadas e meia. O  tablet tem sete. Qual é a diferença de sete para seis 
e meia? Um chama de celular, o outro chama de tablet. Tableb era o iPad que é 
grandão. Agora a moda são os tablets menorzinhos, a própria Apple fez isso. O 
iPhone tem 320 pixels de largura; o Galaxy S3  tem 360 pixels de largura; o Galaxy 
Note 400 pixels de largura; o Nexus 4 lançado recentemente tem 384 pixels. Va-
mos montar um site mobile igual o do Uol, só que um site mobile para Smartphone. 
Ele vai funcionar bem no smartphone de três polegadas, que é o iPhone, mas já 
começa a ficar estranho no tablet. O que é Mobile First? O Mobile First te ajuda a 
fazer a sua aplicação, seu site desde o início e, depois, você vai atingindo parcelas 
maiores através do responsivo. Até que você atende o mercado inteiro. Web First 
é o supra-sumo da acessibilidade, o acesso universal da informação. Pode não 
ser o máximo de supra-sumo da performance.
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Os caminhos de uma estratégia mobile Sergio Lopes

Marcelo Moura – Dataprev: Se o hábito dos usu-
ários comuns fosse procurar as aplicações na Web 
e como a Apple criou esse modelo, queria saber 
como vocês enxergam essa questão dos aplicativos 
começarem a estar disponíveis na Web e o usuário 
deixar de procurar a loja?

Sergio – Caelum: Na realidade, acho que as pessoas 
superestimam um pouco o poder da loja. Acho que o 
usuário está acostumado com Web, está acostuma-
do com o Google no iPhone, no Android. Essa é minha 
impressão pessoal.

Marcos Machado – Banco Central: Temos um caso 
no Banco Central, na nossa primeira aplicação. Ela 
tem mais usuários móveis do que o site tem 10 anos 
no ar. Então, fazendo um contra ponto, nossa aplica-
ção ficou muito mais exposta nas lojas do que no site.

Sergio – Caelum: A loja sentiu o efeito porque você 
já tem um esforço de marketing, você já tem um 
nome que as pessoas digitam na loja, Banco Central.

Maira - Dataprev: Eu como desenvolvedora Web, 
desenvolvo mobile. Não sou design e, com certeza, o 
design responsivo vai dar muito mais trabalho para 
desenvolver. Como está o mercado em relação a 
isso, você acha que as pessoas estão desenvolven-
do mobile puro por não ter uma equipe eficiente para 
desenvolver design responsivo? Porque, na verdade, 
você tem que ter o design responsivo  para todo 
tamanho de resolução. Qualquer um faz o HTML 
5, usa uma ferramenta para converter. Se  eu não 
me engano, estávamos falando no PhoneGap, onde 
você já tem uma aplicaçãozinha. O trabalho é muito 
mais de desenvolvimento do que de design. Como 
você vê isso em relação a esse mercado?

Sergio – Caelum: No caso do PhoneGap, que eles 
estão citando, ou do Titanium,  você vai fazer o res-
ponsivo também, porque a base é HTML 5. Você vai 
querer que sua aplicação funcione tanto no celu-
larzinho, quanto no tablet. Então, você vai precisar 
fazer responsivo do mesmo jeito. Uma coisa não ex-
clui a outra. O que talvez exclua é o caso da aplicação 
nativa pura, mesmo sem ser PhoneGap. Aí, você tem 

menos demanda de design, talvez porque você pode 
usar os componentes nativos, fazer uma coisa mais 
básica sem muita customização. Você pode usar os 
componentes nativos e ter essa abordagem. Você 
está comparando um site responsivo, onde atinjo 
200 milhões de pessoas, com uma aplicação iOS, 
onde atinjo 1 milhão. Se essa pessoa já souber a 
linguagem do iOS é mais fácil usar essa aplicação 
que fazer um site responsivo. Mas o meu ponto é 
que você não vai fazer uma aplicação só para iOS, 
vai fazer uma para iOS,  para Android, Black Berry e  
Windows Phone. Na hora que você somar esse es-
forço inteiro, por mais responsivo que seja, é um só 
(pensando naquela estratégia de site único) E se eu 
tiver que fazer um para cada um, terei um trabalho 
gigantesco, a não ser que faça só iOS. Eu vejo des-
sa maneira, mas, se for fazer no caso do PhoneGap, 
tem que ser responsivo também, porque  vai ter que 
atingir várias plataformas.  Terá o mesmo problema 
se já desenvolveu para Android.  Aparelho de tudo 
quanto é tamanho usar Android. Você vai precisar 
fazer o seu aplicativo se comportar bem ou aceita-
velmente bem, pelo menos em um desses tama-
nhos. Na minha opinião, o responsivo é mais caro, 
mas tem que fazer. Não tem muito jeito mesmo, na 
aplicação nativa você tem que fazer isso. Vai ter que 
ter um design, vai ter que ter uma pessoa pensando 
nisso, vai dar mais trabalho, mas é a única maneira.

Renato – Plano:  Achei interessante essa questão 
do design adaptativo. Lembrei de quando fazíamos 
um desenvolvimento Web de 800 pixels, de 1.024. 
Na acessibilidade, temos que tratar de outra ques-
tão, a do deficiente visual. Eu queria uma opinião sua 
sobre como está sendo utilizado o design adaptativo. 

Sergio – Caelum: Acessibilidade é uma coisa bacana.  
A Web tem décadas de história de acessibilidade. En-
tão, por mais que você tenha acessibilidade de apli-
cativo nativo, não considero a mesma coisa. Acho 
que, hoje, uma Web bem feita ainda ganha. O merca-
do Web foi criado sempre pensando em site desktop.

Genir – Dataprev:  Quando começamos a trabalhar 
com Web, trabalhávamos com o governo fixo. Pen-
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sávamos que, seguindo por esse caminho, atende-
ríamos a todos os tamanhos de tela. Você acha que 
essa estrutura do aplicativo passa confiança para as 
empresas? Você está na Web, acessa em qualquer 
lugar, acessa pelo meu aplicativo. Quero saber se 
isso agradou e se vocês têm essa mesma visão.

Sergio – Caelum: Acho que faz todo sentido o que 
você falou. No caso do Instagram, por exemplo, eles 
passaram por um problema parecido. Tinha um 
aplicativo para iOS e foi criada a versão para Android. 
Houve uma revolta na comunidade do iOS por um 
único motivo: ele não era mais exclusivo. A sensa-
ção era de que os caras do Android que compram 
celular por R$ 100,00 iam passar a ter e eu, que  eu 
gastei R$ 2.500,00 no meu iPhone e tinha um apli-
cativo exclusivo, agora não tenho mais. A questão 
toda é definir o que você quer do ponto de vista do 
seu produto em relação ao seu público. Você quer 
que seu público tenha a sensação de exclusividade 
ou você quer que seu público tenha a sensação de 
acesso universal? E é claro, você está fazendo um 
produto de luxo, uma coisa para um público seleto. 
Minha impressão é que, no geral, do ponto de vista 
do governo, a imagem que você quer passar é exa-
tamente o oposto. Não interessa o quão ruim é o 
seu celular, tem acesso ao meu serviço. 

Claudio – Dataprev: Concordo contigo que a univer-
salização do acesso da informação parece ser uma 
estratégia mais consistente. Mas, talvez, no gover-
no haja o apelo de exclusividade e de  credibilidade 
de serviços transacionais. O cidadão quer ter segu-
rança de que está realmente se comunicando com 
o governo e não com qualquer outro. Quer ter a cer-
teza que está acessando um site verdadeiro. Você 
pode acessar um site fake com todo o layout seme-
lhante a de um site oficial, um site governamental.  

Sergio – Caelum: Por mais que a loja seja um pouco 
maior do que a internet, você tem o mesmo proble-
ma. No caso do Angry Birds, por exemplo, todo mun-
do já jogou o joguinho do passarinho. Se gritar Angry 
Birds na loja, terá dois Angry Birds oficiais e 30 não 
oficiais (que roubarão seus dados ao instalar). A loja 
da Apple talvez tenha um pouquinho mais de cui-
dado com esse tipo de coisa. Acho que a aplicação 

pode ter um pouquinho mais de credibilidade, mas 
compartilha vários problemas de segurança que a 
Web também tem. O Angry Birds oficial vem em pri-
meiro lugar na busca.

Se digitarmos Banco Central no Google, o primeiro re-
sultado é o site do Banco Central, a não ser que tenha 
algum problema muito grave no Google, para você 
perder o primeiro lugar para um cara malicioso. Isso 
geralmente não acontece. Acho que o usuário está 
acostumado com a Web. Ele acessa o home banking 
dele no navegador nos últimos dez anos. Ele sabe 
que tem riscos, mas, mesmo assim, o faz. O mundo 
continua girando, todo mundo negocia via internet e 
as coisas continuam acontecendo. O mobile não co-
loca uma variável a mais. Mobile e desktop possuem o 
mesmo desafio que teríamos em segurança.

Danilo – Ministério de Planejamento: A comunica-
ção para cidadão e vários processos compõem um 
fluxo de trabalho com várias fases em que você pre-
cisa comunicar sobre a próxima etapa até completar  
determinado processo. Nesse caso, não existe ne-
nhum browser no mobile que permita você inscrever 
o usuário no sistema de notificação. Então, no caso 
específico do design híbrido, temos a vantagem de 
contar com o sistema de notificação das platafor-
mas, ao invés de partir para uma solução que é bas-
tante cara hoje, o SMS. Ninguém sabe o motivo, mas 
é uma solução muito cara. Os SMSs custam R$ 0,20, 
R$ 0,25. Você consegue até baixar um pouco o pre-
ço, mas é muito caro se comparado com o sistema 
gratuito de notificação. E falamos de uma base de 
usuários que pode ser de 20 milhões. Isso é signifi-
cativo, cada disparo seu pode custar 1 milhão. 

Sergio – Caelum: Se você tem um motivo muito bom 
para usar recursos nativos, com certeza, vai ser me-
lhor que a Web. As notificações podem ser usadas, o 
navegador desktop já tem. O  Chrome, por exemplo, 
já implementou a Web notifications, mas  ainda não 
chegou ao Mobile. Parece que vai chegar primeiro 
no Firefox iOS. Posso ter uma base responsiva Web 
que, depois, aproveito no híbrido. O meu único pon-
to é se alguém estiver usando uma plataforma que 
você não atingiu com o seu híbrido. Ainda vai ter a 
possibilidade de acessar o site sem notificação? Se 
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o acesso for via Web, posso dar um comportamento 
de notificação por e-mail. Não sei se é viável do pon-
to de vista do governo usar e-mail através de SMS. 
Mas, enfim, se for email é uma solução barata. Não 
vai ter a mesma experiência da notificação do celu-
lar, mas garanto que, independente da plataforma 
que  tiver, ele vai conseguir acessar.

André – Agência Click: Estamos desenvolvendo um 
aplicativo que envolve notificação entre o desktop e 
o celular. Isso está sendo feito via browser. Existe 
um serviço que possibilita fazer algum tipo de in-
teração entre dois browsers de clientes diferentes. 
Esse aplicativo ainda não está pronto, mas já esta-
mos testando a solução, uma solução bem bacana, 
uma ferramenta obviamente americana. Eles já 
usam no Super Bowl. Acho interessante comentar 
para vocês conhecerem. 

Rafael - Dataprev: Outro problema é o tamanho da 
comunidade. Quanto maior a comunidade maior o 
produto que ela gera. Se tiver uma quantidade gran-

de de aplicativos de água no mercado, por exemplo, 
maior será a quantidade de páginas, o que também 
piora a qualidade das páginas. O volume descom-
pensa a qualidade das páginas, passa um pouco a 
impressão de baixa qualidade.

Sergio – Caelum: A sua  aplicação terá que ser boa 
para ser diferenciada. Isso envolve capacitação, 
dedicação, investimento. As pessoas podem fazer 
um site que seja igual ao seu e ganhar dinheiro com 
isso. Faremos um produto diferente, investiremos 
em marketing, mas nada vai impedir que as pessoas 
usem outro serviço. Na Web,  temos, por exemplo, o 
site da Receita Federal, onde é preciso entrar para 
baixar o programa do Imposto de Renda. Eu perde-
ria a conta da quantidade de sites maliciosos que 
tentam se passar pela Receita Federal. As pesso-
as podem baixar e instalar um programa malicioso, 
instalar um vírus. Acontece, mas todos os cidadãos 
brasileiros de uma maneira ou de outra conseguem 
entregar seu Imposto de Renda todo ano, apesar 
dos milhares de sites fakes. 
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Trabalho na área de Canais de Atendimento há 12 anos e em mobile há seis. Que-
ro passar para vocês um pouquinho da nossa experiência no Banco do Brasil, 
pois vejo que muitos de vocês vivem o mesmo dilema. Vamos mostrar os cami-
nhos, as trincheiras, nossa evolução e o resultado que alcançamos. No atendi-
mento bancário, temos o Mobile Banking, depois, o Internet Banking. Começamos 
com a primeira solução de SMS como solução bancária no mercado brasileiro. 
O cliente pede para mandar um SMS, por exemplo, um saldo. Retornamos esse 
saldo para ele. Existe uma grande gama de celulares que, obviamente, não são 
smartphones. Eles precisam ser atendidos. O custo é do banco. Infelizmente, nem 
todo mundo tem smartphone, então você tem um grande volume. São cerca de 
45 milhões de SMS por mês. As transações feitas pelos clientes são em torno de 
800 mil envios de SMS. Todo o conjunto de transações mobile parece um núme-
ro expressivo, mas é muito pequeno. Deve ser em torno de 3%, 4%, no máximo,  
todas as transações efetivas no banco por SMS.  As  pessoas diziam que uma 
tecnologia acabaria com a outra, mas, na verdade, não foi assim. Investimos em 
mobile, mas ele era muito limitado. Na verdade, não dava muito resultado. O Sim 
Browsing, para quem não conhece, é aquele chip do celular das operadoras. Tem 
um mini browser dentro, você tem a possibilidade de desenvolver um sitezinho 
lá dentro. Estamos desenvolvendo soluções de SMS USB, que é uma tecnologia 
similar ao SMS, mas com uma série de vantagens, principalmente, segurança e 
garantia de entrega. 

Acreditamos que essa seja uma das soluções para o público que hoje é atendi-
do por Sim Browsing. Temos poucos usuários de Sim Browsing, apesar da gente 
ter todas as operadoras, com exceção da Tim (que não tem esse Sim Browsing). 
Isso representa 3% mais ou menos da nossa base de clientes.  Em 2008, surgiu 
o iPhone, que foi um grande divisor de águas,  porque ele trouxe característi-
cas completamente diferentes do mobile. Depois, surgiu o tablet, que partiu do 
iOS do iPhone. Hoje, o Android é quem domina o mercado, a custo de plataforma 
de desenvolvimento com ma série de recursos prontos, ajustados ou facilita-
dos para desenvolver aqueles dispositivos. Para quem viveu em outra época e 
conheceu as tecnologias que citei, sabe o quanto isso evoluiu. O surgimento no 
mercado de lojas de aplicativos e o próprio modelo de lojas de aplicativos é um 
dos causadores do desenvolvimento do mobile. Começamos a desenvolver so-
luções para o smartphone, tivemos um crescimento da banda larga, notamos a 
evolução da expansão da banda larga no Brasil, principalmente 3G e Wi-Fi. Temos 
BB no Japão, na Argentina, na Itália, nos Estados Unidos e são públicos com co-
nhecimentos diferentes, com experiências diferentes em mobile, mas que preci-
sam ser atendidos. 

Desde 2010, esse movimento está se consolidando e chegou-se a uma  situa-
ção que vimos muito em relação a Web App. A partir de 2010, houve um grande 
investimento em mobilidade Web. O im Browsing funciona até hoje com essa cara 
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feinha. Foi feito para aparelhos celulares de qualquer custo, fica no chip do cartão. 
Esse é o CDMA, que tinha uma telinha um pouquinho mais bonitinha, mas para 
manter isso  era um inferno. Chegamos a conclusão de que era necessário fazer 
App. Elegemos algumas plataformas como as mais adequadas. Em 2011, che-
gamos a um dilema:  o que faremos com mobile? Temos 2 milhões de usuários, 
uma demanda muito grande e vimos que isso evoluiria, que estava se desenvol-
vendo muito rápido. Decidimos desenvolver App para todas as plataformas, iOS, 
Android, Windows Phone e Black Berry. As demais atendemos por Web. No caso 
de atendimento bancário, são dez a doze mil dispositivos/sistemas operacionais 
diferentes. Como vou atender a todo mundo tendo que testar cada um? Como 
garanto que toda parte de segurança vai funcionar em todos esses dispositivos?

Temos que investir para testar em todos esses dispositivos, mesmo assim é im-
possível. Sabemos que algumas plataformas são mais utilizadas, então, foca-
mos nelas. Nem sempre conseguimos atender a todas com a mesma qualidade. 
O que é um App guarda-chuva? Geralmente as lojas de distribuição são um caos, 
tem milhares e milhares de opções de aplicativos. Então, criamos o App guarda- 
chuva. Tem um App que é o Banco do Brasil, que é a Central, e uma unidade que 
chamamos de controle de aplicativos. Quando quero lançar um novo, incluo esse 
aplicativo no guarda-chuva. Ele é notificado como se tivesse sido reinstalado. O 
que eu ganho com isso? Tenho toda uma base instalada, recebo um aviso, uma 
notificação ou um ícone aparece no container. O que eu perco? Quando olha-
mos o banco concorrente, por exemplo, ele  tem 20, 30 aplicativos diferentes. 
O usuário compara. O Banco do Brasil está investindo o suficiente em mobile. 
Uma questão: escrever aplicativo nas lojas ou comprar MDM (Master Data Ma-
nagement – Gerenciamento de Dados Mestres)? Por exemplo, o cliente tem um 
empréstimo de seis mil reais, por exemplo. Ele tem que ser assinado por três 
pessoas dentro do Comitê da Agência. O que fazemos? Quando o primeiro assi-
nar, os outros dois são notificados. Recebem uma notificação diferente do SMS, 
porque o SMS é informativo. Quando ele aceita a notificação, é direcionado direto 
para aquele item que está sendo pedido para assinar, já com os valores, tudo 
preenchido. Eles só precisam analisar e assinar. 

Como faço para gerenciar esse dispositivo? Imagina colocar um aplicativo na loja 
só para o meu gerente, não faz sentido e até nem é seguro. O MDM,  o Mobile, 
o dispositivo de imagem surgem para resolver essas questões. Como distribuir 
o aplicativo internamente, como gerencio os aplicativos e como atualizo? O iOS, 
por exemplo, fornece uma assinatura de interface. Você pode fazer a distribuição, 
mas é você quem gerencia. Você coloca em uma página sua, muito mais difícil. A 
IBM tem solução, a SAP tem solução, “n” empresas outras têm solução. Todas 
elas pedem a mesma coisa, desenvolver e depois expandir o desenvolvimento 
automaticamente. Se eu sei quais são as características que quero para o meu 
dispositivo, para meus aplicativos e componentes, posso especializar aqueles 
componentes, colocar aqueles componentes disponíveis e reutilizá-los. Em 
2010, estávamos com App Web e não estávamos crescendo. Estávamos estag-
nados com dois milhões de transações de usuários por dia. Testamos “n” links, 
para todas as plataformas e resolvemos fazer um aplicativo híbrido. Na verdade, 
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já tínhamos um aplicativo híbrido  que, do ponto de vista de distribuição, resolvia, 
do ponto de vista de segurança, resolvia e, do ponto de vista de usabilidade,  não 
resolvia. Por quê? Porque o usuário sabe que não é nativo. 

Você tem uma série de problemas ainda com banda larga e rede 3G no Brasil. 
A Web, por mais que seja mobile e tenha uma latência muito grande, reflete no 
aplicativo. Como resolver isso? Eu sou um banco, tenho que disponibilizar na loja 
da Apple um aplicativo que demora sete dias, às vezes, dez. Chegou a demorar 
15 dias, 18 dias para aprovar um aplicativo. Como coloco um aplicativo que de-
mora 18 dias para ser aprovado? E se der problema, como corrijo esse aplica-
tivo em tempo hábil? Se for uma fraude, como que aguento 18 dias com uma 
fraude? Não dá. Então, nos dois últimos dias pensamos em ir para o nativo, que 
dava uma experiência melhor. O usuário ficaria mais satisfeito, eu conseguiria 
usar melhor os recursos do hardware, uma série de possibilidades, uma série de 
vantagens. Não vou nem explorar muito, porque já foi bastante explorado, mas 
queria ter a flexibilidade da Web. A ideia não é explicar,  mas mostrar o caminho 
que seguimos, criar um container de aplicativos. O que é um container de aplica-
tivos? Constitui quais questões nativas, quais componentes nativos quero utili-
zar, elencar. Por exemplo, quero um botão que seja nativo no Android e que seja 
nativo no iOS, quero um hardware, quero um plano de texto, quero o acesso de 
GPS, quero uma série de coisas para criar. As quatro plataformas que criamos, já 
estão disponíveis para o Windows 8 e no Windows Phone 8. Criamos quatro apli-
cativos nativos, mas o comportamento deles era burro. Fizemos realmente um 
browser nativo no nosso servidor e tivemos mais um tempo para simplificar, para 
conseguir resolver esse problema da latência, reduzir esse problema de trans-
missão. O que ganho com isso? 

Quando incluo uma transação, todos os meus dispositivos já estão sensibiliza-
dos. Na primeira vez que ele entra já está sensibilizado. Depois, o usuário aces-
sa e tem a sensação de estar acessando aplicação nativa. Do ponto de vista do 
usuário, ele tem o cliente nativo, plenamente nativo. Podemos jogar um modelo 
inteiro, navegar off-line, mas a primeira coisa que você vê é no servidor. Verifica 
se ele tem alguma notificação e baixa. Estamos seguindo um modelo que nos 
ajudou muito. Estamos falando de possibilidade, porque o mesmo iOS que uso 
para o iPhone, uso para o iPad. Vamos lançar uma versão nova do iPad até a me-
tade do ano, mas o aplicativo é o mesmo, exatamente igual. Quem tem iPhone se 
adapta. O Android é mais complicado porque tem dezenas de versões, milhares 
de tamanhos de tela, milhares de equipamentos e milhares de possibilidades, 
ele se adapta ao que tem, se tem GPS vou dar uma acessibilidade no GPS. Se não 
tem GPS, não dou. Se ele está na versão 2.3, o botão é azul; na 2.5 é verde. Con-
sigo aplicar o máximo daquele recurso. Antes de chegar nesse modelo, testamos 
o PhoneGap, testamos o Titanium, entre outros, e entendemos que não estavam 
maduros para nos dar uma resposta. Pode ser que agora estejam. A ideia aqui 
não é eliminá-los, mas naquele momento decidimos isso, porque não atendiam 
da forma que gostaríamos. 

Aqui, alguns números, só para se ter uma ideia de como não é tão fácil. De lá 
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para cá, nosso número de usuários saltou para 2,7 milhões. Chamamos de usu-
ários, pois utilizam pelo menos uma vez por mês. Não é a base de usuários. É 
usuário frequente. Se em algum mês não fizer nada, saio dessa estatística de 
usuários. O crescimento anual está na faixa de 400%. Essa é a média de pessoa 
jurídica, por exemplo. Chegamos a crescer 10 mil por cento, 20 mil por cento nos 
primeiros anos. E o nosso implemento médio de dispositivo é em torno de 12% 
ao mês. Crescemos mais em transações do que em usuários. Isso tem uma res-
posta interessante, porque, as vezes, o nosso usuário demanda mais, em mé-
dia está usando mais o nosso aplicativo. Existe Android para smartphone, Android 
para tablet. A nossa mídia é composta por quatro plataformas, Android, Windows, 
Black Berry e iOS e uma Web, que seria a quinta. O básico para mobile é o autoa-
tendimento. No caso do Banco do Brasil, é apenas um aplicativo. Tem mil outras 
possibilidades. Temos uma aplicação de seguro que, quando você clica no texto, 
já gera a proposta com todos os detalhes, todos os valores e diferenças em cima 
da proposta anterior. O usuário só precisa colocar sua senha e completar o res-
tante dos campos. Outro exemplo, em uma compra no mercado, ao passar seu 
cartão de crédito, você descobre que não tem saldo suficiente. Só que você tem 
um crédito pré-aprovado na forma de empréstimo – é só usar. O banco identifica 
que você não conseguiu fazer sua compra, formula o CDC na hora. Você contrata 
e realiza a compra. Você tem uma conta com vencimento hoje. Está tentando 
debitar o dia inteiro e não consegue. No final do dia, o banco avisa a existência 
de uma conta que a pessoa está tentando debitar sem sucesso. Você não tem 
saldo, você quer 500 reais para resolver seu problema? 

Muda o fluxo. Não é mais o cliente que vai até o banco, é o banco atendendo a ne-
cessidade do cliente. Implantamos também a solução para recarga de celular, onde 
você cria um ícone, por exemplo, transferência de crédito para o meu filho, e favo-
rita isso sem precisar digitar dados a cada recarga. Essas coisas facilitaram muito 
a vida do usuário. Outra solução é a criação de um grupo financeiro de amigos. Por 
exemplo, se participarei de um churrasco com amigos, o sistema me envia uma 
mensagem avisando que preciso transferir o dinheiro para a conta de uma deter-
minada pessoa. Informa todos os dados para que isso aconteça. Temos o Bbcode, 
que é uma solução bastante inovadora, se não me engano com cobertura mundial. 
É um aplicativo muito analógico, você digita lá BBcode e não acha nada. 
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A experiência do Banco do Brasil com mobilidade Rodrigo Molinari

Luciano – Dataprev: Você falou que optou por uma 
versão híbrida, mas, ao mesmo tempo, trabalhan-
do com nativo, dependendo do sistema operacional. 
Como é isso? O que tem efetivamente no seu celu-
lar? É uma solução Web, é uma solução especifica-
mente nativa daquele hardware?  Segunda pergun-
ta: Você comentou que trabalha nessa linha Web,  
trabalha com a camada de negócio, pelo que eu en-
tendi ,separada. Ela está lá nos seus servidores, tem 
uma camada, barramento específico. Essa camada 
de negócio concorre com todos os outros canais de 
atendimento ou é específica do mobile? 

Rodrigo Molinari – Banco do Brasil: A primeira per-
gunta é mais difícil de explicar. Basicamente, essa 
camada de apresentação do nativo é um grande in-
terpretador. Mas, aí, temos algumas vantagens para 
o interpretador. O nativo consegue utilizar, do pon-
to de vista do usuário, o botão alternativo que faz 
a troca de tela nativa. É nativa, entendeu? Ou seja, 
você se utiliza dos recursos daquele hardware.

Interlocutor não Identificado: A questão dessa ca-
mada de negócio. Ela concorre com outros canais de 
atendimento? Por exemplo, sua agência, que execu-
ta transações X, se utiliza desses mesmos aplicati-
vos, dessas mesmas regras que estão na camada 
de negócio? Ou ela é específica para o  mobile?

Rodrigo Molinari – Banco do Brasil: O mesmo ex-
trato que é mandado para Web, é mandado para o 
mobile , para o APM e  para todo mundo. O que te-
mos é uma adequação ao canal. O extrato na Web é 
diferente do extrato no mobile.

Interlocutor não Identificado: Resumindo, o pro-
cessamento da transação para buscar efetivamente 
aquele extrato é único?

Rodrigo Molinari – Banco do Brasil: Sim. Porque 
tenho uma camada interior, a camada que vai falar 
com o meu cliente mobile.

Interlocutor não Identificado: Então, vocês tiveram 
que melhorar substancialmente a infra para supor-
tar esses dois milhões de acesso?

Rodrigo Molinari – Banco do Brasil: Temos esse 
problema todos os meses, normal. Hoje estamos 
segmentando muito mais.

Marcelo Moura – Dataprev: Queria que você falas-
se um pouco a respeito de como está organizada a 
equipe que trabalha com desenvolvimento, perfil, 
quantidade de pessoas, se vocês terceirizaram ou não 
alguma parte. A segunda pergunta tem relação à to-
mada de decisão: você pode citar os proprietários que 
testaram e um motivo de não terem optado por eles.

Rodrigo Molinari – Banco do Brasil: Na época, pe-
gamos 60 questões que eram importantes para 
esse item. Depois, apresentamos quase todos os 
aprendizes, os que identificamos estar mais maduro 
e realizamos uma prova de conceito. Pegamos um 
aplicativo, divulgamos para cinco fornecedores, na 
época, e fizemos o seguinte acordo com eles: insta-
lávamos o aplicativo na segunda-feira e explicáva-
mos para dois funcionários desenvolvedores como 
funcionava. De terça à quinta esses funcionários 
desenvolviam o aplicativo e as plataformas com ca-
racterísticas de negócios. Na sexta-feira, avaliáva-
mos. Claro que era uma amostragem, um aplicativo 
só, mas colocamos todos eles no mesmo aplicativo. 
Na prática, as coisas não funcionaram. O aplicati-
vo era gerado, um aplicativo geralmente nativo em 
todas as plataformas, e não correspondia àquilo 
que tínhamos programado. Hoje nossa plataforma 
atende muito bem um grupo de aplicativos. Ainda 
dependemos de uma equipe que desenvolva. A ideia 
geral é a criação de uma plataforma, por exemplo, 
por alguém que seja especialista em previdência 
privada, que desenvolva software em previdência 
privada e que consiga desenvolver para mobile.

Marcelo Moura – Dataprev: Com relação à organi-
zação da equipe que trabalha com mobile, foi toda 
interna, externa?

Rodrigo Molinari – Banco do Brasil: Estamos ex-
pandindo a equipe. O que é expandir? Estamos 
tentando achar o número ideal para essa equipe. 
Sabemos que em um banco há 90 pessoas exclu-
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sivamente dedicadas a mobile. Não temos funcio-
nários, só contratados. E não temos esse número. 
O que temos hoje? Funcionários, desenvolvedores, 
serviço de mobile com  12 pessoas, sendo duas es-
pecialistas em design de usabilidade de mobile e um 
grupo de seis pessoas especialistas em testes de 
mobile. Temos três empresas que trabalham com 
poucos funcionários, o que dá mais uns dez, doze 
funcionários, totalizando de 25 a 30 funcionários 
em mobile. O que volta terceirizado e o que fica no 
banco? O banco fica com a parte do servidor, que é 
a inteligência. E o que fica com a gente? Qualquer 
coisa nova que colocarmos. 

Marcelo Moura – Dataprev: Só para complementar, 
vocês têm alguém da equipe especificamente para 
olhar essa questão de inovação, olhar as tendências 
de tecnologia do mercado e ver o que conseguem 
absorver para testar e para aplicar ou não ao con-
texto de vocês? Gostaria que detalhasse um pouco 
o perfil dessa sua equipe, a inserção de designers es-
pecificamente de interface,  de plataforma, se é em 
Web, enfim.

Rodrigo Molinari – Banco do Brasil: Primeiro, de-
talhando um pouco a equipe, temos 3 especialistas 
em cada plataforma. Conhecemos muitas pessoas, 
mas especialistas mesmo tenho apenas dois em 
cada plataforma. Além desses designers, que são 
multidisciplinares, entendem de mobile, temos dois 
que são mais recuados para duas plataformas. Ou-
tros são recuados para as outras duas. Então, man-
tenho um designer para duas plataformas. 

Temos um fluxo de inovação puro. O banco tem uma 
área de inovação dentro do banco. Internamente, 
temos uma equipe técnica com base no framework e 
reuniões semanais que fazemos com esse grupo de 
base. Nelas, elencando quais são as tecnologias. Es-
colhemos as tecnologias que servem e escolhemos 
um padrinho para cada tecnologia. Esse cara vai se 
aprofundar um pouco mais no assunto. Montamos 
uma estratégia mínima de negócio, desenvolvemos 
nova equipe com duas ou três pessoas. A partir daí, 

isso vira um projeto.

Sergio– Caelum: Achei interessante as chamadas 
que você mostrou. Acho que preciso mudar de banco 
depois que vi isso, porque meu banco não tem nem 
10% do que vocês fazem. Eu queria entender a sua 
opinião. Como você enxerga o papel da Web nesse 
cenário inteiro, porque eu achei bem legal o fato que 
vocês acabaram seguindo, não sei se de propósito 
ou por acaso, a ideia do primeiro e depois o híbrido. 
Mas ainda tem essa questão da Web para as outras 
plataformas. Como vocês enxergam a Web hoje? Se 
eu fosse fazer um aplicativo novo, começaria pela  
Web de novo ou começaria pelo híbrido? Você tem 
interesse em continuar mantendo essa Web duran-
te muito tempo. Qual seria o impacto se você me 
desse essa Web amanhá e deixasse só o hibrido, 
quantas pessoas te xingariam no dia seguinte? Só 
para ter ideia, qual o papel da WEB nesse contexto?

Rodrigo Molinari – Banco do Brasil: Atualmente, 
nosso estoque repositório é pequeno. Houve uma 
grande migração de quem acessava BB.com.br. Das 
200 milhões de transações de pessoa física, dois 
milhões e meio são na Web. É menor do que Black-
Berry, Android, Windows Phone. É um negócio que a 
gente movimenta, pois continua tendo uma gama 
muito grande de equipamentos e  atendimentos 
de pessoas que não querem baixar um App para 
fazer uma transação. Elas não têm acesso a Web 
para ficar disponível, mesmo que tenham um App 
disponível para plataforma que usam. Concluímos, 
devido à experiência, que quem acessa o BB.com, 
via smartphone,  está acostumado com a Web. De-
pois, acostuma com o App e de lá não sai mais, mas 
a Web continua tendo um papel importante. Quanto 
a sua segunda pergunta, temos um questionário de 
perguntas e respostas. Voltando um pouco sobre o 
que foi falado no início: não é todo serviço que pode 
ser colocado na nossa solução de container atual e 
nem toda solução pode ser colocada como nativa. 
Por exemplo, alguns serviços de informações e te-
lefones úteis estão na Web e não tem muito sentido, 
pois as informações mudam constantemente.
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Estou implementando um aplicativo para pessoa física com uma série de fun-
cionalidades nascidas a partir da análise. Isso vai gerar um custo para os servi-
ços prestados, como restituição e consulta de CPF. No aplicativo novo teremos o 
histórico dos dados que foram consultados, teremos uma janela nova de paga-
mento de imposto que permite o download em PDF, uma área sobre Imposto de 
Renda para tirar dúvidas em relação à legislação, um questionário com foco mais 
educacional. No ano passado, no início de fevereiro, a Receita procurou o Serpro 
com a intenção de entrar nessa de mobilidade. Ninguém sabia exatamente como 
começar, então, decidimos começar juntos. Fizemos uma experiência e criamos 
um aplicativo que auxilia o cidadão a verificar, no meio do mês, o valor dos im-
postos, para programar o pagamento, por exemplo, dos impostos federais. Mas 
para que desse certo  deveríamos entrar em contato com a equipe de desen-
volvimento dessa funcionalidade. Na ocasião, resolvemos fazer o experimento 
e criar uma ferramenta com o propósito de gerar o código nas plataformas e 
começamos a escrever o código em Script. Começamos na sexta-feira, aqui, em 
Brasília, voltamos na segunda-feira para Salvador onde trabalho com mais duas 
pessoas focadas cada uma em um sistema. Queríamos introduzir um aplicativo 
que incluísse as cidades na Receita Federal. Inserimos o desenho do Panda e 
criamos um ícone Favoritos. Começamos a codificar. 

A primeira versão do Panda era horrível, não tinha esse menu, o ícone era malfei-
to. Isso já era um defeito. Experimentamos  sete versões para a Receita durante 
um mês e meio e entregamos. A receita quis um aplicativo com a cara do site. 
Entregamos e eles gostaram. Posteriormente, começaram a dizer que estava 
muito pobre, tinha que ter mais coisas. Então, modificamos e, na ocasião, cria-
mos uma estrutura melhor. Tínhamos uma reunião marcada com o secretário, 
se eu não me engano, dia 13 de março, apresentamos as propostas e ele gostou 
do negócio. Teríamos mais pessoas para atender a Receita. Já tínhamos experi-
mentado o Titanium e, na prática, não dava para confiar na ferramenta naquele 
momento. Optamos por deixar o código inativo. A interface de consulta na Web 
não estava preparada para mobile. Poderia ter sido uma estratégia fazer esse 
mobile? Poderia, mas a estratégia da Receita é essa: quero um aplicativo, quero 
até marketing disso, posicionamento positivo.  Uma questão que favorece é que,  
página Web existe aquele famoso Captcha que somos obrigados a digitar. Aquilo, 
apesar de cansativo, evita que outras pessoas façam programas que automati-
zem o próprio chip. Faria sentido você fazer um aplicativo da By You marcado com 
Captcha? Então adotamos essa estratégia. 

Tivemos que acionar equipes com acessórios pelos assuntos. A equipe que cuida 
da restituição construiu o Web Source. É um serviço de interesse público, não 

¹ Gerente de Desenvolvimento
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tem autenticação, não tem que colocar usuário, senha de celular, digitar, não tem 
que fazer nada. Só que a Receita não está divulgando abertamente esse ende-
reço nesse início, mas não é difícil para um hacker descobrir o código e achar o 
endereço. Essa questão do endereço é que preocupa. Para minimizar um pouco 
esse risco, ocultamos o código. Quem não tinha acesso ao código o via emba-
ralhado. Teremos em breve novidades em relação a automação do processo de 
declaração de bagagem. O outro produto são duas aplicações que tem a ver com 
o acompanhamento de obras. A diferença nessas duas é a pessoa física utiliza 
o que dá mobilidade.  Para consultas, o uso de câmera, GPS. Dá para explorar 
um pouco de recursos de hardware que exploramos como pessoa física. Primeiro 
foi feito só para tablet. Depois, houve um trabalho um pouco mais elaborado de 
design com um processo um pouquinho melhor, mas as duas aplicações explo-
raram Tablet e Android. 

O Serpro está se tornando modelo de tecnologia, de impressões bem organiza-
das referentes a forma como a tecnologia entra na empresa, como se desenvol-
ve, como é mantida e como é descartada. Tem toda uma filosofia, um processo 
bem organizado. Tínhamos que formalizar a impermeabilização desses proces-
sos e métodos para habilitar todos os membros do Serpro a mandar a mobilida-
de que poderíamos fazer. Naquele primeiro momento, nem todos eram capazes. 
O modo de ter estratégia, de pensar, de colocar esse aprendizado em prática 
organizava o negócio. Partimos, primeiro, para impor a arquitetura. No caso da 
Hydra, tivemos um processo formal de prospecção, analisamos as possibilidades 
encontradas, estabelecemos critérios. Ouvimos também o Titanium e outros que 
não vou lembrar agora, mas ouvimos vários e encontramos duas questões im-
portantes. Primeira: a Fundação Apache deu um selo de qualidade que nos deu 
uma forte segurança. A Adobe abraçou isso devido a seu forte nome no mercado. 
Já tivemos muitas plataformas que nos deram uma boa segurança de seguir por 
esse caminho. Na questão do Mobile Web, as tecnologias que desenvolvemos 
em HTML, sem CSS e pelo Java Script, oscilaram. Então tivemos que formalizar 
a internalização de XCode, com o objetivo de ser Java, Android, Script. Na Recei-
ta, utilizamos muito o sistema operacional Ubuntu. Na questão Mobile Web, que 
também atinge as aplicações livres, chegamos no Core Mobile. Já estão sendo 
feitos treinamentos. 

Para testar no Serpro, precisamos comprar tablet, smartphone e equipamentos. 
Arranjamos uma empresa para acessar as questões de gerenciamento de apli-
cativos do Serpro. Uma das questões mais importantes é a da infraestrutura po-
lítica prevista, quem cria conta na Apple, no Google, quem administra, quem tem 
o direito de publicar o aplicativo ou não, quanto tempo isso leva. Somos capazes 
de atender demandas que invadam essas tecnologias. Já estamos aptos a traba-
lhar nessa linha. Seguindo por essa barreira horizontal, nossa ideia é avançar em 
outras tecnologias. Por exemplo, se eu quiser que tenha certificação na minha 
aplicação, o que eu faço? Temos um sistema de controle onde o usuário chega em 
um terminal e coloca seu nome de usuário, senha, captcha, para poder registrar 
o ponto. O funcionário com crachá automaticamente bate o ponto. Vamos mos-
trar o encontro de mapas com mobilidade, só para ter uma ideia do que estamos 
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conseguindo fazer. O outro protótipo tem a ver com os indicadores da Receita Fe-
deral, a parte de arrecadação que é o desdobramento do trabalho que está sendo 
feito com mapas para sistemas Web. Temos uma TI livre, temos Switch Map.

DEBATE
N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Nelson – Dataprev: Depois dessa experiência que 
vocês fizeram, como que foi o processo de transfor-
mar isso tudo dentro dessa estrutura coorporativa? 
Como que vocês estão trabalhando isso? Além da 
experiência bem-sucedida, precisamos internalizar 
em todas as áreas. São muitas áreas, tem área de 
arquitetura, de infraestrutura, de desenvolvimen-
to, qualidade. Esse projeto tem uma série de áreas 
coirmãs com estruturas parecidas. Gostaria que re-
latasse essa experiência de vocês e como que vocês 
estão trabalhando isso. 

Serge Rehem – Serpro: O Serpro hoje tem supe-
rado na área de negócio e ainda supera em pleno 
desenvolvimento. Chamamos de suporte de desen-
volvimento. Já temos ambiente, ferramenta, treina-
mento. O ideal é que esse trabalho seja feito com o 
pessoal desde o início. 

Viviane – Serpro: Trabalho na Coordenação de Tec-
nologia do Serpro, de novas interfaces. Um dos prin-
cipais projetos que temos nessa coordenação é o 
de mobilidade. A internalização passa por todas as 
áreas produtivas da empresa. Temos que ter uma 
preocupação de internalizar com a nossa equipe de 
suporte ue faz a instalação do sistema operacional, 
com a nossa equipe de rede que tem credencial Wi- 
Fi, nossas equipes de gestão de máquinas, que, 
agora ao invés de gerenciar apenas desktops, vão 
gerenciar também tablets e smartphones. Em para-
lelo a todo esse esforço de internalização com as 
equipes de desenvolvimento, temos o esforço de in-
ternalização com essas outras áreas de produção. A 

nossa equipe de manutenção de máquinas tem que 
ser capacitada no sistema operacional Android ou no 
sistema operacional iOS, para que possa dar suporte 
quando os nossos desenvolvedores pedirem.

Marcelo Moura – Dataprev: Vocês têm conhe-
cimento de como que foi o processo formal para 
aquisição de equipamento e do sistema operacio-
nal? Por exemplo, preciso comprar um tablet tipo 
tal que vai funcionar no sistema operacional tal, 
tamanho tal, da marca tal. Vocês compraram equi-
pamento, passaram por esse problema da necessi-
dade de teste? 

Viviane – Serpro: Passamos por essa questão. 
Nosso ciclo de vida tem duas perspectivas. Em rela-
ção a questão de dispositivos, o nosso ciclo de vida 
de tecnologia abrange tanto a questão de hardware 
quanto a de software. Então, da mesma forma que 
passamos por uma identificação de software para 
seleção, fizemos também uma seleção de hardware. 
O que fizemos foi simples, utilizamos market share 
e focamos muito no iOS e no Android. Nos basea-
mos nos melhores hardwares que estavam dispo-
níveis no mercado, na época em que o processo de 
aquisição foi iniciado e seguimos com o processo de 
aquisição normal da empresa com licitação.

Serge Rehem – Serpro: Precisamos de verba para 
adquirir um número de PCs, então tentamos ad-
quirir dois tablets, dois smartphones com sistemas 
operacionais diferentes.
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DEBATE

Marcelo Moura – Dataprev:  Parece que estamos 
falando da mesma empresa e seus problemas. To-
das as etapas são as mesmas, é impressionante. 
Vocês não tiveram nenhum problema no sentido de, 
em um determinado momento, direcionar a aquisi-
ção para uma marca, modelo específico?

Viviane – Serpro: Não fizemos nenhum direciona-
mento específico. Quando era possível não fazer, 
por exemplo, pelo Android, não falamos de marca, 
falamos de características gerais e isso permitiu a 
concorrência entre vários. No caso do iOS, não. A 
concorrência em termos de licitação foi, na verdade, 
em relação ao fornecedor, mas tivemos que dizer 
que precisávamos de um iPhone, que precisávamos 
de uma estação Apple. 

Fabio Gameleira – Dataprev: Que software vocês 
estão usando para fazer teste funcional de desem-
penho nesses ambientes?

Serge Rehem – Serpro: De teste funcional de de-
sempenho, não tenho conhecimento, porque a par-
te de Salvador não mudou nada, você só atendia 
o serviço com Web Source. Temos uma ferramenta 
para Android chamada Robotium, um robô que faz 
teste de integração. Existe um site chamado Exmo 
(exmo.getview.com). Criamos esse site por conta 
própria, com autorização do nosso chefe, para ser 
um local para colocar códigos de alguns experimen-
tos. Colocamos um questionário, um curso. Então, 
tem coisa desse curso para Android, iPhone, até para 
coisa do Facebook.

Viviane – Serpro: Falando um pouco mais de nú-
meros, essa avaliação embutida no aplicativo, em 
outubro do ano passado, já tinha 24 mil avaliações 
na base. A avaliação da loja para distribuidora não 
chega a mil avaliadores. É  uma ordem de grande-
za bem diferente, a minha sensação na qualidade 
de usuária é que isso acontece porque você está ali 
vendo o aplicativo, você aproveita e avalia. Na ava-

liação de uma loja você precisa baixar o aplicativo e, 
em algum momento, ter a iniciativa de voltar na loja 
para avaliar. Acho que por isso temos bastante res-
posta, afora que conseguimos fazer perguntas mais 
específicas e conseguimos converter mais rapida-
mente as melhorias para o aplicativo.

João Roberto – Serpro: A avaliação é que tem dire-
cionado o cliente nas funcionalidades que ele quer 
implementar, pois existem muitas sugestões de 
aplicativos para pessoa jurídica e funcionalidades 
para pessoa física. A Receita tem coletado essas in-
formações e tem usado isso como direcionamento 
para as novas emoções.

Marcelo Moura – Dataprev: Como vocês redefini-
ram o modelo institucional coorporativo da questão 
da representação nas lojas de quem possui o poder 
de publicar? Se são os clientes, se é a Receita quem 
publica, se é o Serpro, se vocês publicam em nome 
da Receita e vice-versa. Que área do Serpro, se for o 
Serpro, faz a publicação e atualização?

Serge Rehem – Serpro: O Serpro é quem toma conta. 

Marcelo Moura – Dataprev:  Como vocês fazem a 
venda, como vocês quantificam, mensuram e pro-
jetam mobile? . Que tipo de métrica vocês utilizam 
para fazer a venda para o cliente, porque em uma 
aplicação convencional, um dos indicativos é de fun-
ção e, nesse cenário, os requisitos não funcionais 
são infinitamente maiores, na maioria dos casos, do 
que os requisitos funcionais.

Serge Rehem – Serpro: Trabalhamos com conceito 
interativo de feedback e há quem goste de méto-
dos mais eficazes. Questionamos a forma de fazer 
o certo, principalmente quanto ao Mobile, a questão 
estratégica Mobile.
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¹ Diretor de Tecnologia 

Sou Diretor de Tecnologia da Agência Click,  uma agência de publicidade que já 
está há mais de 12 anos no mercado. Temos vários clientes,  por exemplo, a Fiat, 
que trabalha conosco há mais de dez anos. Temos bastante trabalho aqui, em 
Brasília, com o governo. Tudo começou com a Caixa Econômica. Hoje, as nossas 
principais contas de governo são a Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) e, 
recentemente, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Se-
brae), que não é governo, mas se enquadra um pouco na mesma forma de con-
tratação. Mais recentemente, pegamos a a conta digital do Banco do Brasil. Eu 
trouxe alguns cases de aplicações que fizemos tanto para o governo quanto para 
iniciativa privada, que são muito diferentes. Temos feito mais para o governo. Eles 
demandam mais serviço e com isso temos um resultado muito melhor. Consta 
que temos mais de um milhão de downloads, em todas as plataformas, de todos 
os aplicativos que desenvolvemos. Nos últimos 30 dias, fizemos mais de 66 mil 
downloads de aplicativos, isso sem contar atualização. São números de downloa-
ds mesmo. Já desenvolvemos alguns projetos em iOS, Android, Java e BlackBerry. 

Tínhamos a intenção de atender tudo on-line, aplicativos, pessoas com celulares 
de menor capacidade. Dessa forma, elas iriam no market que rodava Java, mas 
não tinha Java rodando ali dentro. Desenvolvemos especificamente para aquele 
público,  procuramos atender o máximo de pessoas possível. O Brasil 360 foi 
feito para o Ministério da Agricultura, que era  nosso cliente na época. Teremos 
também um para Embratur e outro para Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária (Infraero). São serviços voltados a turistas e viajantes que lança-
remos, se tudo correr bem, nos próximos dois meses. A campanha Voos Online 
surgiu da necessidade de  conscientização dos passageiros, para auxiliar o usuá-
rio que está no aeroporto sobre a quem recorrer em casos de atraso de voo, para 
que ele saiba quais serão seus direitos.

Isso diminuiu em 60% a taxa de reclamação direta com a Infraero referente a 
atraso de voo, atendimento no Call Center. Esse guia de passageiro vem com-
pleto, fala de viagem internacional, viagem nacional, como proceder no aero-
porto, o tempo de check-in, perda de bagagem e por aí vai. Temos mais de 520 
mil downloads desse aplicativo. Não temos o número exato de transações, pois 
essa informação fica na Infraero. Não tínhamos como tagear esse aplicativo na 
época. Hoje, conseguimos fazer a métrica com ferramenta, mas ainda não nes-
sa versão, que há um ano não atualizamos. Fomos estimulados a melhorar o 
aplicativo. Ainda não fornecemos a escala nesse aplicativo, reconhecemos ser 
um defeito. Lançamos esse aplicativo em três idiomas, na primeira versão era 
apenas em português. Percebemos o fluxo de turistas que o acessavam e atua-
lizamos para três idiomas. Disponibilizamos para iOS, Android, Java e BlackBerry. 
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Lançamos primeiro para iOS, Java e BlackBerry devido ao grande número de exe-
cutivos que usam ainda a plataforma BlackBerry.  As  pessoas estavam ávidas 
para o lançamento do Android. Na época, o Android ainda era uma plataforma 
muito nova, estava indo para versão 2, não tínhamos muitos aparelhos rodan-
do Android, mas ele já estava em produção. Em dois meses, lançamos a versão 
para Android. Esse aplicativo ficou sete dias entre os primeiros lugares na App 
Store. Isso sem mídia, com apenas uma propaganda na televisão. Até hoje ele 
está entre os dez primeiros na categoria de Travel na App Store. Ainda não está 
no Google, porque é serviço, todo mundo usa, todo mundo precisa. Vamos para o 
aeroporto, sabemos se o voo está atrasado e, assim, posso mandar um SMS do 
aplicativo para o meu pai me buscar no aeroporto, informando o número do voo e 
horário de chegada. Podemos publicar no Facebook, no Twitter. Isso era uma for-
ma de nos comunicarmos. Falamos ainda de uma média de 570 downloads por 
dia, um número bastante interessante em termos de Brasil. Comparando com 
um aplicativo estrangeiro ou até mesmo um game, estamos muito bem. Até por 
se tratar de uma empresa que não tem investido em campanha. O usuário sabe 
que o aplicativo funciona. Esse é um grande case para nós. Nosso maior desafio 
tecnológico nesse aplicativo foi a integração com a Infraero, porque voos on-line 
consultados no site possuem uma arquitetura completamente diferente. 

O sucesso do aplicativo fez com que a Infraero se mobilizasse e conseguisse um 
Web Source específico para atender a gente. Tivemos uma preocupação com a per-
formance do servidor, com o tempo de resposta do aplicativo. O aplicativo Voos 
Online é voltado para o despachante, para aquela pessoa que gerencia, que esta 
envolvida com desembaraço de carga, importação, exportação. Ele está no site da 
Infraero, onde a pessoa pode consultar sua carga, saber o status, solicitar foto. 
Quando os clientes chegavam lá havia um terminal para acessar. No próprio termi-
nal de carga  disponibilizamos um serviço onde ele pode fazer isso de onde estiver, 
não precisa mais sentar na frente do computador. Pode saber se sua carga teve 
alguma avaria, pode solicitar fotos da carga por e-mail. Esse aplicativo pelo fato 
de ser muito restrito, não temos números, mas podemos falar em torno de 2 mil 
downloads. É um numero pequeno, mas para um grupo restrito é interessante. 

A Embratur é nosso cliente e fazemos muitas campanhas voltadas ao turista in-
ternacional. Ela havia adquirido alguns vídeos 360 graus para fazer demonstra-
ção no país, em estádios, em feiras. Sugerimos que esses vídeos pudessem ser 
visualizados pelo celular. Fizemos uma campanha no Facebook, um site. Basta 
girar com o telefone e você terá a experiência. Ao levantar o celular para cima 
,verá o céu, por exemplo, do Rio de Janeiro; se olhar para baixo, verá o chão. Dis-
ponibilizamos para Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador, Pantanal e mais um local 
que não me lembro. O grande problema desse aplicativo foi o tamanho dos víde-
os, ficaram muito grandes, pesados, mas é um aplicativo muito bacana. É uma 
tecnologia em que o player foi desenvolvido especificamente para isso. A em-
presa que fez a captação do vídeo, desenvolveu o player conosco, trabalhamos 
juntos para desenvolver esse player. Tivemos alguns problemas de compatibili-
dade com o sistema operacional. Por exemplo, na  versão 4 do iOS conseguimos 
habilitar o touch, mas na 5, se habilitássemos o touch, o acelerômetro parava de 
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funcionar. Tivemos que construir isso e adaptar de acordo com o desenrolar do 
processo. Isso levou cerca de dois ou três meses. 

Falando um pouco sobre o Ministério da Agricultura, houve uma feira interna-
cional de Café, em 2011, que o Brasil foi o tema central. Nós desenvolvemos 
várias ações para feira. Fizemos um hot site, construímos um game, uma tela 
interativa touch de 50 polegadas. Construímos um aplicativo onde o usuário se-
ria barista por um dia, criamos uma competição. Desenvolvemos esse aplicativo 
totalmente off-line, com um vídeo introdutório, com conteúdo referente às regi-
ões produtoras de café, utilizamos conceitos 3D, o mesmo conceito de WebGL, 
implementamos dentro do aplicativo, construímos algumas bibliotecas próprias 
para fazer a renderização disso dentro do próprio iPad. Falando um pouco mais 
de outras coisas que fizemos para mobile, principalmente para governo, nosso 
primeiro desafio para a Embratur,  em 2009, foi a confecção de 13 aplicativos 
para guias de cidade que ainda estão disponíveis na loja. Foram feitos somente 
para iOS e Java, totalmente off-line, devido a nossa preocupação com o turista 
estrangeiro ao habilitar seu plano de dados no Brasil. Existe essa questão do 
custo do 3G. Não temos velocidade suficiente, embora tenhamos Wi-Fi de graça 
em shoppings. Criamos, então, um aplicativo off-line, na época, das 12 cidades 
sedes da Copa e mais uma, informando os pontos turísticos. Por exemplo, em 
Brasília, tínhamos a Catedral, a Esplanada, o Parque da Cidade, mostramos a 
distância aproximada. 

Tínhamos um guia de conversação que era muito bacana. Embutimos o áudio 
em três idiomas para o turista estrangeiro que chegasse aqui, por exemplo, onde 
pego um táxi? Ele não sabe falar, então, estava lá em inglês escrito onde pegar 
um táxi. Ele apertava o botão e o aplicativo falava. Podemos utilizar o App do 
Google de tradução simultânea, para o qual hoje você paga 20 dólares, se não 
me engano, por um milhão de traduções. A evolução do mobile trouxe muitos 
outros serviços que conseguimos agregar, por exemplo, temos APIs disponíveis, 
do Instagram, do Facebook. Escolhi três cases da Fiat, obviamente até pela gran-
de história que temos com a Fiat e a Universal. São aplicativos completamente 
diferentes. O Face Fly foi um game produzido para promover o lançamento do 
Uno. Fizemos para iPad e já temos mais de 220 mil downloads. O game está em 
segundo lugar hoje na nossa loja, só perde para o da Infraero. O game é integra-
do com o Game Center,  um serviço da Apple onde você pode armazenar os seus 
recordes de jogos, pode compartilhar com os amigos, competir com seu amigo, 
convidar seu amigo para disputar com você alguma coisa. O Polo Racing foi feito 
no lançamento do Uno. É um enduro e quanto mais simples ele é fica mais fácil 
e mais divertido jogar. As pessoas acabam perdendo muito mais horas jogando 
Angry Birds, Polo Racing 2 do que aquele RPG complicado que tem várias fases. 
Temos 140 mil downloads, é um número bastante expressivo também. 

Temos um projeto super bacana com uma pegada ecológica, uma pegada social, 
com  tem um conceito de gamification muito interessante. É o Eco Drive. Basi-
camente,  é um aplicativo. Você conecta seu telefone celular no carro, habilita o 
Eco Drive no carro e transfere os dados do Eco Drive para o celular, que passar a 
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dar informações de consumo de combustível, economia, níveis de emissão de 
CO2.  Disponibilizamos apenas para Android por questões de limitação básica. 
A Apple é bem restritiva em transmissão de dados. O Nívea Sun é um aplicativo 
fresquinho, saiu em dezembro do ano passado cujo conceito é o de promover a 
utilização do filtro solar, promover a marca da Nívea. O conceito do aplicativo é 
um despertador que vai checar a condição do tempo e te avisar: se tiver sol, me 
acorde às oito e meia, senão me acorde meio dia, por exemplo. Em outro aplica-
tivo, Social Drive, que não é bem um aplicativo, mas integra com o mobile, você 
poder ler os seus tweets, suas mensagens no Facebook dentro de alguns carros 
da Fiat. Você conecta seu Bluetooth e ele vai ler algumas informações, vai ler o 
seu tweet, uma notícia. Temos consciência de que quanto maior o número de 
dispositivos compatíveis, mais as etapas de criação são muito mais complexas. 
Para resolver esse problema, contratamos e terceirizamos alguns processos de 
criação. A empresa fica responsável por fazer a locação, o teste e dar o feedback. 
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Gustavo – Dataprev: Vocês têm bastante experiên-
cia com desenvolvimento de aplicativos nativos para 
cada plataforma. Como é esse trabalho de desenvol-
ver o mesmo aplicativo para diferentes plataformas, 
considerando que são universos tão diferentes?

André Michel – Agência Click: Realmente, é compli-
cado. Temos que ter o desenvolvimento separado, a 
única parte que aproveitamos é a camada de servi-
ços entre eles. Temos que ter pessoas com habilida-
des diferentes para fazer cada um dos aplicativos.

Danilo – Ministério do Planejamento: Você falou 
que tudo é desenvolvido separadamente para cada 
plataforma. Você parte de um conceito único?

André Michel – Agência Click: Partimos, sim, de 
um conceito único. Tudo começa na definição da ar-
quitetura de informação. Desenvolvemos um Web 
Source específico para um aplicativo, todos os fluxos 
de navegação. Depois desse processo, desenhamos 
uma tela e definimos para quais telefones aquele 
aplicativo será disponibilizado. Em seguida, o dire-
tor de arte pega aquela arquitetura de informação 
e a desenha para cada aplicativo. Nós, da área de 
tecnologia, recebemos esses insumos, arquitetura 
de informação, telas, comportamento, e aplicamos 
para cada device. 

Danilo – Ministério do Planejamento: Você tem 
uma etapa em que valida o usuário, a interface. Existe 
um protótipo funcional para apresentar ao usuário?

André Michel – Agência Click: Sim, procuramos 
entregar em Skins, fazendo a validação principal, o 
fluxo de navegação. Isso é mais importante do que 
a própria construção do aplicativo, porque se ele 
começa torto não vai dar certo. Não é interessante 
descobrirmos em uma determinada etapa do de-
senvolvimento que foi um fracasso, que está dan-
do mensagem de erro para o usuário. Procuramos 
sempre e incansavelmente remover todas as lacu-
nas que ficam na própria arquitetura de informação. 
Dessa forma, o cliente acompanha tudo de acordo 
com o andamento do projeto.

Marcelo Moura – Dataprev: Gostaria de saber 

como fica o relacionamento com o cliente em rela-
ção a escolha dos devices?

André Michel – Agência Click: Esse trabalho é feito 
por departamento. Apresentamos o projeto, julga-
mos se será interessante para aquela solução e le-
vamos isso para discussão. 

Nelson – Dataprev: A parte de testes da aplicação 
é terceirizada. Gostaria que você relatasse para 
gente como é essa relação, vocês trabalham com 
as equipes juntas, e em locais separados. Como va-
lidam e certificam?

André Michel – Agência Click: Testamos todos os 
modelos. Algumas vezes a equipe de testes vai para 
dentro da agência. Quando escolhemos uma em-
presa (trabalhamos com mais de uma empresa), a 
homologamos antes de agendar quando os testes 
serão feitos. A primeira coisa é fazer apresentação 
do projeto. Tratamos a equipe de teste como se fos-
se nosso cliente. Então, apresentamos o projeto, 
eles verificarão quais são as funcionalidades, qual o 
escopo de aparelhos que vamos testar.  O que pre-
cisa para fazer isso? Tudo depende do projeto. Às 
vezes, fazemos um aplicativo que não pode sair da 
agência por motivos de confidencialidade de cam-
panha, apesar de todos eles terem contratos e cláu-
sulas bem definidas quanto a isso.  

Sergio – Serpro: Gostaria de saber como vocês li-
dam com a questão de marketing, da imagem do 
cliente, como que vocês gerenciam. Se vocês fa-
zem isso ou se é o próprio cliente. As expectativas 
do usuário, por exemplo: você mostrou um case do 
carro onde você pluga o celular Android e o usuário 
tem iPhone. Ele vai ficar frustrado, porque não pode 
usar aquilo. Como isso respinga na imagem da em-
presa, o quanto a empresa está preocupada com 
isso. Vi que você tem aplicativos de todos os tipos, 
um que você tem só iPhone, um que você tem só An-
droid, um que você tem os dois, vários que não tem 
Windows. Acho que é um ponto importante para 
quem contrata, quem define. O cliente define ou é 
você que define se um aplicativo é só para Android 
ou só para iPhone? 
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André Michel – Agência Click: A própria campanha 
justifica. Vamos supor, Android e iOS por uma ques-
tão de lógica da própria campanha. O cliente não 
está disposto a pagar, por exemplo, Windows Pho-
ne. A regra do projeto também acaba influencian-
do essa decisão, porque, como estamos falando de 
nativo, temos que desenvolver quatro aplicativos. 
Se você desenvolver para as principais plataformas 
como isso influencia? Se quisermos atingir apenas 
o mercado do iPhone,  porque todo mundo joga no 
iPhone, faremos um teste. Se o aplicativo for um su-
cesso prosseguimos para o próximo. Aconteceu isso 
com Voos Online. Lançamos primeiro o iOS, monta-
mos em Java e BlackBerry porque basicamente eram 
os dois mais utilizados por parte dos executivos. 
Testamos, o aplicativo foi um sucesso e a imprensa 
pediu a versão para Android. 

Sergio – Serpro: Você sente, na prática, que a imagem 
de seu cliente sai riscada se ele não tem suporte para 
plataforma X ou você acha que o cliente, o usuário fi-
nal compreende que o iPhone não tem, por exemplo, 
acesso USB, logo ele nunca vai ter aquele recurso no 
iPhone? Isso respinga na imagem da sua empresa?

André Michel – Agência Click: Até hoje não res-
pingou. Tentamos sempre direcionar, se quisermos 
atingir o público iPhone a mídia para eles. Por exem-
plo, existe um aplicativo chamado Web grátis, va-
mos fazer mídia nele, vamos fazer mídia no Google, 
no Google Play. Óbvio que tem uma área de marke-
ting dentro da empresa que recebe esse feedback. 
Eles sabem que o Voos Online foi feito pela agência 
Click. Então, a maioria das pessoas não procuram a 
Infraero, procuram a agência Click. Nossa área de 
marketing responde. Nunca conseguiremos atender 
todo mundo, temos que procurar quem é o nosso 
target naquele momento, quem é o usuário target, 
por exemplo, do Eco Drive para iPhone. É  uma ques-
tão técnica, não faríamos o Eco Drive para um apli-
cativo de segunda linha até porque o Fiat 500 não é 
um carro de segunda linha. Isso também influencia 
na hora de escolhermos o que fazer, tem todo um 
estudo, temos uma equipe de planejamento que vai 
definir quem queremos atingir, qual é o público, o 
que faremos. 

Marcelo Moura – Dataprev: Não ouvi você citar ne-
nhum case de Web Mobile específico. Vocês têm al-
gum? Caso não, porque você imagina que a procura 
ainda não é grande, se isso tende aumentar no futuro 
com o avanço do HTML 5, com os browsers móveis?

André Michel – Agência Click: Temos vários cases 
de Web não desenvolvido na Sony GEP. É  site mes-
mo, mobile. Fizemos alguns trabalhos, o próprio lan-
çamento daquele aplicativo 2X3, mas eu precisava 
atingir pessoas que não tem loja, que são órfãos 
de loja. Então, fizemos um site para baixar esses 
aplicativos. Temos alguns cases gratuitos, o próprio 
Brasil 360 tinha um site que levava você para o do-
wnload do aplicativo. Fizemos um projeto para o Se-
brae, para um edital, não vou me lembrar o nome do 
projeto, mas fizemos com Web Responsive, na épo-
ca, usando o Media Clerus que tinha acabado de sair. 
Ele rodava em desktop, tablet e smartphones com 
telas menores de 7 polegadas. O site da Sadia é mo-
bile, uma versão bem simplezinha, o livro de receitas 
também da Sadia roda Mobile. Essa é a direção que 
temos que seguir, porque não faz sentido entrar em 
um site que não dá suporte. Estamos tentando eli-
minar o Flash Player dos nossos sites.

Marcelo Moura – Dataprev: Na avaliação de vocês, 
o feedback desses cases e de sites específicos para 
mobile, seja responsive, seja um portal específico 
para funcionar em dispositivo móvel, tem um fee-
dback positivo em relação a essas aplicações que 
estão disponíveis em loja?

André Michel – Agência Click: Com certeza. Até 
porque, em alguns casos, eu vou até discordar um 
pouco do que o pessoal falou aqui em relação ao 
Web Responsive ser mais trabalhoso do que o de-
senvolvimento mobile. No nosso caso, não é, porque 
fazemos nativo para várias plataformas. Com o Web 
Responsive consigo ter o mesmo profissional do co-
meço ao fim do projeto. 

Danilo – Ministério do Planejamento: Neste deba-
te, chegamos a conclusão que não existe uma recei-
ta pronta, cada caso é um caso, cada situação, cada 
circunstância depende não só do dinheiro que você 
tem disponível para fazer uma determinada ação, 
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mas do tipo de resposta que você desenja. Acho que 
essa tendência da gente não ficar na superfície, de 
mergulhar, muito bacana. Falamos aqui de sistema 
operacional, teste unitário, profile. Isso agrega de-
mais, pois a decisão só de negócio sem uma funda-
mentação técnica tende a ser frágil.

Elton: Na qualidade de desenvolvedor, temos uma 
preocupação muito grande com acessibilidade em 
relação ao desenvolvimento desses aplicativos. 
Como vocês pensam em relação a isso, já estão pre-
parados para suprir essa necessidade?

Marcelo Moura – Dataprev: Ao desenvolver uma 
aplicação híbrida ou nativa, que será instalada no 
dispositivo, esperamos que essas funcionalidades 
funcionem bem, embora não tenhamos nenhum 
estudo no sentido de validar a cobertura dessa fun-
cionalidade que a plataforma oferece. Se atende to-
talmente ou não.

Fabio Gameleira – Dataprev: Sou especialista em 
acessibilidade, responsável pelo site Lupa Digital, a 
primeira cartilha nacional de acessibilidade. Quan-
do você está desenvolvendo com recurso de design, 

você não terá esse problema de acessibilidade, por-
que vai estar com padrões Web. O problema crítico 
é quando entra pouco cliente, que ferramenta está 
gerando aquela interface do cliente. Será que aque-
la ferramenta esta gerando aquela interface acessí-
vel? Aí, realmente, é complicado, tem os dois lados. 
É muito mais fácil através da aplicação Web Mobile 
você aplicar as características de acessibilidade, in-
clusive do Modelo de Acessibilidade de Governo Ele-
trônico (E-MAG). Cada ferramenta que gerar aquele 
código e compilar aquele código pode gerar alguma 
coisa que bloqueie. Por exemplo, o iPhone hoje é 
uma excelente ferramenta de navegação, mas se 
você fizer o seu site ruim, sem seguir padrões, ele 
também não vai conseguir navegar.

Danilo – Ministério do Planejamento: Os disposi-
tivos móveis trouxeram algumas inovações inte-
ressantes para quem tem dificuldades com inter-
faces, porque no mundo da acessibilidade existem 
alguns displayzinhos escritos em braile. Então, vá-
rios recursos de acessibilidade são voltados para ler 
as coisas. Isso pressupõe que a pessoa ainda tem 
a audição ativa. Existem recursos para quem tem 
quase todos os sentidos com limitações
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