


WIDE Qual a principal diferença entre o HMTL5 e o Flash? 

ALEXANDRE A diferença básica é que o conteúdo Flash é exibido por 
meio do Flash Player, um plugin embutido no browser. Já o HTML5 
é interpretado pelo browser e conta com APIs específicas, como 
Canvas, File, Geolocation etc. 
CARLINHOS Flash é uma tecnologia proprietária da Adobe. HTML5 
é o resultado dos debates e conflitos dos integrantes dos grupos de 
trabalho WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working 
Group - grupo de trabalho de pessoas interessadas na evolução do 
HTML e nas tecnologías ligadas a tal) e do W3C - World Wide Web 
Consortium, consórcio internacional do qual também participa a 
Adobe e no qual os Padrões Web são definidos e recomendados. 

WIDE Quais são as principais vantagens e desvantagens em relação 

à utilização do HMTL5 e do Flash? Quando é mais indicado utilizar 

um ou outro? 

ALEXANDRE No momento, eu não iniciaria nenhum projeto 
profissional utilizando HTML5. Acho que ele deve ser usado agora 
para estudo e reconhecimento de suas possibilidades. Se você for 
desenvolver RIAs, sugiro, dependendo do seu perfil, Flash ou Flex, 

pois o Adobe Flash Player tem uma penetração de aproximadamente 
95% nos PCs em todo o mundo. Algumas pessoas que odeiam 
Flash ("flash haters") sempre usam como argumento o HTML ser 
livre e gratuito. Pois bem. você pode desenvolver conteúdo SWF 
gratuitamente, utilizando ferramentas "open source", como o 
FlashDevelop, para escrever e gerenciar o seu código ActionScript. 
e o Adobe Flex SDK. para compilá-lo e gerar seus SWFs. Um bom 
framework MVC gratuito também pode ajudar, dependendo do nivel 
de complexidade do projeto. 
CARLINHOS Posso dizer que, se o intento do desenvolvedor é criar 
aplicações web aderentes aos padrões e acessíveis universalmente, 
sua escolha não será usar o Flash. 

E penso que essa é uma questão importante a se conside-
rar qualquer que seja a aplicação a ser desenvolvida para a web. 
Propugnamos uma web universal, uma web para todos em qualquer 
dispositivo e desenvolvida seguindo diretrizes de acessibilidade para 
qualquer usuário, independentemente de sua localização, de suas 
condições e do equipamento e do software que utiliza. 

Mas, é importante dizer que as mesmas características e padrões 
que tornam a web cada vez mais universal também dão a abertura 



para que outras tecnologias sejam utilizadas e acolhidas. 

WIDE No início de 2010, Steve Jobs comentou sobre a não inserção 

do Flash no iPad. "Eles têm todo esse potencial de fazer coisas inte-

ressantes, mas simplesmente se recusam. Eles não fazem nada com 

a abordagem que a Apple está fazendo. A Apple não usa Adobe por-

que é uma carroça. Quando o Mac trava freqüentemente é por causa 

do Flash. Ninguém vai usar Flash. O mundo está se movendo para o 

HMTL5" (migre.me/1EOZF). Você concorda com Jobs? Por quê? 

ALEXANDRE Não, eu não concordo totalmente com Steve Jobs. 
Entendo quando ele fala sobre aplicativos Flash que travam o 
MacOS, mas isso não acontece por causa da tecnologia Flash 
em si, mas pela forma equivocada como elas são desenvolvidas. 
Infelizmente, muitos desenvolvedores Flash não se preocupam 
com gerenciamento de memória e processamento em seus pro-
jetos. O resultado são SWFs que literalmente devoram memória e 
esgotam os processadores. Acho que o foco da Apple seria agregar 
tecnologias, incentivando uma metodologia de desenvolvimento 
correta, e não deixá-las à parte. 

CARLINHOS Sim e não. Concordo quando diz que o mundo está se 
movendo para o HTML5. E isso será cada vez mais freqüente. Todas 
as empresas que implementam browsers estão lançando novas ver-
sões com suporte a HTML5: Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari, 
Internet Explorer, para citar os mais comuns. As últimas versões des-
ses navegadores, ou mesmo as últimas versões betas, já implemen-
tam bastante com novos recursos. E não é difícil encontrar exemplos 
de aplicações em HTML5 na web, as quais qualquer usuário pode tes-
tar, desde que utilize as versões mais atuais desses navegadores. 

Mas não concordo que o HTML5 seja apresentado contraposto 
ao Flash. Até porque seu desenvolvimento não tem esse objetivo de 

assumir um papel de "killer" do Flash. O desenvolvimento do HTML5 
atende a demandas e critérios de evolução da web. Há dez anos, a lin-
guagem HTML atendia a perspectiva da web daquela época. Muito 
mudou. Muito ainda haverá de mudar. A nova versão do HTML quer 
estar pronta para essas demandas e para o futuro da web. Não há uma 
contraposição com o Flash. 

WIDE Por outro lado, de acordo com Brad Becker, diretor de ges-

tão de produtos da Microsoft, para o HTML5 ser realmente tangível 

a especificação tem que estabilizar, os browsers têm que Implemen-

tar as especificações da mesma forma e milhões de pessoas têm 

que instalar um novo browser ou comprar um novo dispositivo ou 

máquina. Tudo isso vai demorar e, quando o HTML5 estiver por fim 

massificado, o Silverlight já terá desenvolvido significativamente. 

Entretanto, o Silverlight já está aqui e funciona em todos os browsers 

e sistemas operacionais mais populares (migre.me/2fv7U). Sob essa 

análise, qual a sua opinião? 

ALEXANDRE Acho que o problema é o HTML5 ainda ser um bebê e 
já quererem que ele execute tarefas de adulto. Nesse ponto, o Adobe 
Flash é um adulto já formado e extremamente flexível. Quanto 
ao Silverlight, eu ainda o vejo como um adolescente promissor se 
preparando para o futuro. Acho que o Adobe Flash e o HTML5 serão 
os pilares do client-side. 
CARLINHOS O HTML5 vem sendo testado em escala mundial. Aliás, 
tudo na web ganha dimensões planetárias. O desenvolvimento 
da próxima versão do browser da Microsoft, o Internet Explorer 
9, privilegia muito o suporte ao HTML5, com os novos elementos 
<video>, <audio>, dentre tantos outros. Pela primeira vez também o 
IE virá com suporte completo ao SVG. Portanto, o HTML5 funcionará 
completo em todos os browsers. É isso a que estamos assistindo. 



WIDE Em relação aos vídeos da web, o YouTube publicou um artigo 

sobre Flash x HTML5 (mlgre.me/2fwGy). De acordo com o texto, o 

HTML5 é muito bom, mas ainda está engatinhando e não oferece 

todos os recursos que o Flash já possibilita há anos. Apesar de a 

Apple rivalizar com a Adobe e não permitir suporte ao Flash nos seus 

dispositivos móveis, o Flash Player não deve sumir dos navegadores 

nos desktops tão cedo. É correto, então, afirmar que na parte de 

conteúdo multimídia e interatividade com o internauta (webcam e 

mic) o HMTL 5 ainda está muito atrás do Flash? 

ALEXANDRE A plataforma Adobe Flash é muito focada em recursos 
interativos. A todo momento são lançadas novas ideias e projetos 
extremamente interessantes e inovadores. Toda essa pesquisa pode 
ser acessada em labs.adobe.com. Realmente não acredito em um 
encolhimento da plataforma Adobe Flash. Vejo que ela e o HTML5 
são excelentes e podem caminhar em paralelo sem nenhum ter que 
engolir o outro. 

CARLINHOS Todos os novos recursos introduzidos pelo HTML5 
serão muito utilizados pelos grandes provedores de conteúdos e 
pelos desenvolvedores de páginas, sites e aplicações web. Inclusive 
os recursos de vídeo. Mas, é preciso lembrar que não apenas os de 
vídeo. O proprio YouTube, do Google, tem um ambiente de testes em 
HTML5 muito conhecido e que atende a partir da URL www.youtube. 

com/html5 

WIDE Uma pergunta muito recorrente entre as pessoas que 

trabalham com design e desenvolvimento é: O HMTL5 veio, de fato, 

para ficar e monopolizar a web? Para esses profissionais, visando ao 

futuro, qual caminho você indicaria: focar nos estudos em HTML5 

com JavaScript (jQuery), em ActionScript (Flash) ou continuar se 

aprofundando nos dois? 

ALEXANDRE Bem, eu sou um desenvolvedor Adobe Flash que 
conhece design, um pouco de XHTML+CSS, JavaScript e de outras 
tecnologias web também. Detesto esse radicalismo pregado por 
muitos: "só quero saber de XHTML" ou "só me interessa ActionScript". 
Claro que você deve focar e se especializar em uma área, mas não 
deixe as outras de lado, pois você certamente irá precisar delas um 
dia. Minha dica é: estude Adobe Flash e HTML5, perceba o que cada 
um tem de melhor e, dessa maneira, saiba quando utilizá-los em 
seus projetos. 

CARLINHOS O HTML5 não pretende monopolizar a web. Assim 
como não pretendeu o HTML4. Não se trata de uma disputa de mer-
cado. O que o W3C desenvolve nos seus fóruns debatendo com suas 
organizações filiadas é o estabelecimento do novo padrão da lingua-
gem HTML, que é a base para qualquer aplicação na web. Nesse sen-
tido, qualquer profissional web que pretende estar atualizado com as 
novas tecnologias e preparado para o futuro da web deverá, inexora-
velmente, atualizar-se na nova versão HTML5. 

WIDE Sobre o desempenho da CPU (processador da placa mãe) 

e da GPU (processador da placa de vídeo), entre HMTL5 e Flash, 

qual deles requer os menores requisitos de configuração para uma 

performance satisfatória? 

ALEXANDRE Sei que o desempenho do HTML5 pode variar bastante, 
dependendo de plataforma e browser. Já em relação ao Flash, posso 
afirmar que, com a versão 10.1 do Adobe Flash Player, e o nível de 
hardware das máquinas atuais, é possível desenvolver aplicativos 
de alto impacto visual, utilizando áudio, vídeo e até 3D, sem medo de 
tudo ficar lento. Mas, atenção na hora de gerar seu código: gerencie 
bem seus objetos, eventos e processos e remova o que não é 
necessário. Desenvolva com consciência! 

http://www.youtube
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