




Empresas que utilizam tecnologias ultrapassadas estão sujeitas a 
perder e serem superadas pela concorrência, já que a tecnologia 
passou a fazer parte da vida das pessoas. Hoje, o padrão Apple é 
uma tendência que está levando muitas empresas a utilizarem 
essa ferramenta em suas atividades off e online. 

Em termos de internet, já é possível identificar o dispositivo 
ou browser que acessa seu site e, nele, redirecionar para o layout 
específico. A reestruturação do site para que isso aconteça é 
simples e, mesmo quando não houver recursos financeiros, 
pode-se também configurar no padrão que o HTML5 estabelece, 
para que, ao entrar no site, o cliente o veja encaixado no iPad. 

A necessidade da informação imediata faz com que o 
usuário queira ter acesso rápido à internet em qualquer 
ambiente. Com o iPad, ele pode acessar rapidamente um 
determinado site e buscar a informação que deseja. 

Como sabemos, o iPad ainda não é um computador pessoal, 
mas falta muito pouco para isso. E, já que é um dispositivo 
rápido, fácil de manipular e ainda nos permite ter jogos e 
sistemas, então por que usar um computador? 

É plausível que se confie na visão de Steve Jobs. O momento 
atual do iPad é comparável àquele em que foram eliminados 
os disquetes dos computadores ou o drive de CD do MacBook 
Air. Também, tanto o iPhone quanto o iPad basicamente usam 
tecnologias que já eram conhecidas, mas não devidamente 
exploradas, o que Steve Jobs sabe fazer como ninguém. 

Outra consideração, tratando-se de web, é que a navegação 
nos sites seja feita apenas por melo de um clique. Grande 
número dos jogos e softwares de maior sucesso na App Store 
são aqueles de mais fácil acesso. 

Muitos de nossos clientes corporativos possuem seus 
sistemas administrativos online. Portanto, é Imprescindível que 
o sistema rode em um iPad, já que vendedores e diretores estão 
o adotando como recurso de venda ou consulta externa. 

Um exemplo de boa prática no uso do iPad acontece com o 
restaurante Sushi Yuzu, para quem a Hi Soluções desenvolveu o 
primeiro sistema de administração de pedidos do Brasil em iPad. 
Nele, o cliente pode ver todos os pratos de maneira detalhada e 
ainda tem a possibilidade de ele próprio fazer o pedido. 



A chegada do iPad começou como um nova espécie de corrida 
por espaço, a corrida dos tablets. Além da briga entre URSS e 
EUA, estamos vendo agora empresas japonesas, americanas, 
coreanas e europeias tentando combater a oposição. 

O iPad, por ser um produto da Apple e o primeiro tablet a ser 
lançado, será o único sobre o qual eu escreverei aqui, focando 
em como o seu site deve ser exibido no aparelho. A seguir, 
algumas dicas: 
HTML5 E CSS3: o iPad suporta HTML5 e CSS3. Então, você 
pode usar, à vontade, box-shadows, text-shadows, border-
radius, múltiplos backgrounds, vídeo, canvas e recursos de 
geolocalizaçâo no Seu site para iPad. 
JAVASCRIPT: assim como no iPhone, o JavaScript é 
suportado no iPad. Isso permite que seu site para iPad tenha 
recursos da Web 2.0, AJAX, conteúdo dinâmico e efeitos 
de animação. Se você estiver procurando por um bom 
framework JavaScript, dê uma olhada no jQTouch, que é um 
plugin do jQuery para desenvolvimento web móvel. 
FLASH: tanto o iPad quanto o iPhone não suportam a tecnologia 
Flash. E o Steve Jobs já deixou bem ciar-o que ele não tem a 
intenção de tornar o Flash compatível nesses aparelhos tão 
cedo. Se o iPad vai matar o Flash? Bem, não, pois outros tablets 
serão lançados este ano e serão compatíveis com a tecnologia. 
VIEWPORT: use uma largura constante de viewport em 
substituição a uma largura com pixel fixo. Ou seja, quando for 
elaborar o layout, considere uma largura fluida em vez de uma 
largura fixa. 

TOQUE NÃO CLICÁVEL: isso é algo muito importante quando se 
está projetando websites para iPad e iPhone. Ambos são aparelhos 
com telas sensíveis ao toque. Então, certifique-se de que há bastante 
espaço entre os links, como, por exemplo, os de navegação, e os 
botões devem ser grandes o suficiente para serem clicados. 

Com o iPhone, você pode simplesmente redirecionar o site 
para a versão móvel do site, mas não se pode fazer o mesmo 
para o iPad. A resolução da tela do iPad é muito maior do que a 
tela de um celular. Por isso, é melhor que seja exibida a mesma 
versão para desktop nos aparelhos iPad em vez de redirecionar 
o site para a versão móvel, que é desenvolvida para telas 
menores. De acordo com a Apple, o Safari no iPad é capaz de 
proporcionar uma "experiência desktop". 
PREVIEW: se você não tem o iPad e deseja ver como o seu 
site será exibido no aparelho, abra o simulador do navegador 
Safari - se você for um usuário de Mac -, e digite na barra 
de endereços da imagem do iPad a URL do site que deseja 
visualizar. Para alterar entre os modos Landscape e Portrait, 
basta clicar no canto superior esquerdo da imagem do iPad. 



Talvez a mudança mais fácil de se identificar seja a da ausência 
total do Flash. Em um momento em que novos padrões - como 
HTML5 - ainda estão sendo desenvolvidos e com um usuário 
padrão esperando cada vez mais alguma forma de animação/ 
dinamismo, achar opções para o uso do Flash é, sem dúvida, um 
grande desafio. 

Em termos de concepção de projeto e arquitetura de 
informação para projetos para iPad, temos que levar em 
consideração que esse público tem muitas características 
do público de internet móvel convencional (em especial 
dos usuários de iPhones). É fundamental o acesso rápido ao 
conteúdo, tanto em número de cliques como em tempo de 
carregamento de páginas. 

O uso inteligente de CSS é essencial no design para iPad, 
maximizando qualidade visual e legibilidade por meio do 
uso de CSS adaptativo, evitando reduções automáticas 
e, invariavelmente, muito além do ideal. Aproveitando o 
esforço extra no desenvolvimento de CSS, temos a chance de 
tirar proveito do duplo formato da tela (horizontal e vertical) 
e gerar a oportunidade de diferentes estilos de interação, 
leitura e navegação, o que é um dos grandes diferenciais 
dessa nova plataforma. 

"Interação" é para usuários iPad ainda mais crítico do que 
para usuários iPhone, e é nesse ponto que talvez seja exigido o 
maior esforço em se repensar alguns conceitos. Se,por um lado, 
o iPad nos traz novas e simpáticas formas de interagir com o 
conteúdo por meio de gestos, por outro lado muito do que tem 
sido explorado até o momento em relação à interação usuário-

conteúdo se baseia em recursos como o de mouse-over, que não 
fazem sentido algum nesse novo modelo. 

O uso de recursos de geolocalização é outra possibilidade 
que deve ser explorada, uma vez que nos iPads juntamos um 
pouco do melhor da web tradicional (recursos, conforto e 
impacto visual) com as vantagens, recursos e potencialidades 
da internet móvel, como o uso de promoções e comunicados 
ativados por proximidade. 

É importante entender que, enquanto temos vinte anos 
de desenvolvimento web (pública), estamos nas primeiras 
horas de vida de uma nova forma de interagir com conteúdo 
e passaremos, certamente, pelos tropeços de aprender 
a engatinhar. Ainda há muita experimentação, muitas 
possibilidades a explorar e, como foi nos anos 1990, muitas 
vezes é necessário testar os limites para entender melhor suas 
fronteiras e podermos traçar os melhores caminhos. 



Vejo que as mudanças mais importantes ao se pensar em um 
site para iPad são também as mais simples. 

Tomando o lado de um usuário, a primeira regra a ser 
respeitada é a visualização do conteúdo. Não digo apenas em 
tamanho e tipos de fonte - que fazem uma grande diferença -, 
mas em tamanho de tela. Larga parte dos sites abre em modo 
zoom, com uma qualidade visual muito pobre, o que retira tanto 
a atenção quanto o interesse dos usuários. 

Um site deve se acomodar de acordo com o tamanho em 
pixels e DPIs do dispositivo na escala padrão. Uma opção óbvia 
é ter estilos CSS focados no público móvel, não somente iPad. 
Imagens com tamanhos adequados é outro item simples e 
fundamental. Quando grandes demais, impactam muito a 
percepção de performance referente ao site, pois estamos 
lidando com dispositivos com grandes limites em memória e 
poder de processamento se comparado a computadores. 

É importante ter em mente as restrições no uso de plugins, 
não falando apenas em Flash, que não é suportado, mas 
também em tipos de áudio e vídeos que não são compatíveis 
com o sistema operacional iOS, referindo-me, em especial, a 
codecs utilizados. No site www.apple.com/ipad é possível ver 
a lista de codecs suportados, assim como outras características 
técnicas do dispositivo. 

O webkit, base do navegador Safari do iPad, tem um suporte 
fantástico a CSS3, canvas e JavaScript, o que pode suprir em 
muitos casos o uso de complexos plugins, desde que seja levada 
em conta a limitação de processamento ao utilizar Ajax e outras 
funcionalidades mais robustas em JavaScript. 

Se tivesse que resumir em uma palavra o que seria o 
norteador para sites rodarem em iPad, ela seria CSS3. Claro 

que se trata de mais do que isso, porém é inegável que o 
poder de fogo desse recurso é muito negligenciado. É possível 
fazer grande parte do trabalho em vários sites sem mexer na 
estrutura de conteúdo. 

O canvas, recurso gráfico do HTML5, dá suporte a controle de 
pixels, desenho de objetos vetoriais e outros recursos similares 
ao Flash. Ainda não se pode utilizar o canvas com a mesma 
facilidade que se tem ao gerar objetos Flash, porém a tecnologia 
tem evoluído muito e está em um patamar muito interessante. 

Sempre busco, ao desenvolver sites em geral, manter a 
estrutura HTML semanticamente correta. Utilizar Ps, DIVs, Lis e 
TABLEs, quando estes fazem sentido, permite-nos dar muito mais 
flexibilidade ao CSS, diminuir o tempo de carregamento do site e 
cumprir o objetivo final do nosso trabalho: agradar o visitante. 

http://www.apple.com/ipad
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