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No mundo do desenvolvimento, 2011 ficou marcado como o ano em que 
a venda mundial de smartphones com sistema Android ultrapassou a de 
iPhones, fazendo muitos desenvolvedores de apps se voltarem para o 
sistema operacional da Google. E, como no Android Marketosapps não se 
submetem a uma política de aceitação rígida como a da App Store, eles 
começaram a se multiplicar rapidamente. 

Claro que essa abertura sem restrições do Android Market 
significa que, inevitavelmente, haverá apps ótimos flutuando em um 

oceano de programas malfeitos, que nunca passariam 
pelos portões bem vigiados da Apple. É a velha questão 
de quantidade versus qualidade; como existe a um 
tempo consideravelmente maior, a App Store ainda 
ganha em ambos os quesitos. "A concorrência saudável 
dentro da App Store garante que os usuários tenham 
muitos apps de qualidade", analisa o desenvolvedor 
sul-africano Morné Pistorius (www.codingcaveman. 
com), criador do Solo, famoso app de guitarra virtual. 
"O Android Market ainda tem um atraso para tirar e, 
por ser tão aberto, acaba tendo muita coisa ruim, 
apesar de os melhores aplicativos serem destacados 
rapidamente por avaliações de usuários." 

Outro diferencial do iOS é ele ser usado 
apenas por aparelhos da Apple, o que contrasta com os 
mais de 40 modelos de smartphones com Android 

fabricados por seis grandes empresas. É um mercado 
extremamente diverso para um designer de apps e, por 
isso mesmo, é preciso levar em consideração as 
vantagens e desvantagens da aventura. 

"A diversidade de aparelhos que usam Android 
é um grande desafio para desenvolver apps que 
ofereçam uma experiência consistente em todos os 
modelos de celulares", afirma Morné."Há diferenças 
enormes de capacidade entre os smartphones de ponta 
e os produzidos há dois anos. Some isso às várias 
atualizações que o Android teve e a manutenção de um 
app fica bem difícil." Morné lida com o problema de um 
jeito simples: "Tento fazer as coisas funcionarem da 
melhor forma no celular de teste mais antigo que tenho, 
e presumo que tudo vai funcionar melhor nos aparelhos 
mais modernos". 

0 desenvolvedor está acostumado a criar para 
sistemas menos potentes, mas admite que, cedo ou 
tarde, é preciso deixar alguém de fora. "Chega uma hora 
em que é preciso descartar aparelhos muito antigos", 
diz. "Estatísticas de uso de celulares com Android são 
cruciais para decisões como essas, pois dão ideia de 
quantos usuários serão afetados com o aumento dos 
requerimentos mínimos de sistema operacional." > 
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> Para David Mannl, cofundadore diretor de criação da Mippin 
(www.mippin.com), um dos grandes desafios é lidar com as diferenças de 
tamanho e de velocidade de processamento. "Fora isso, o processo de 
design é bem simples, apesar de as diretrizes definidas pela Google terem 
mudado muito desde que o Android 1.0 foi lançado." Uma das razões para 
essa volubilidade de diretrizes, segundo David, é o fato de grandes 
fabricantes de celulares, como Samsung e HTC, colocarem skins próprios 
no Android. "A Google já reconheceu isso e está trabalhando para deixar as 

coisas mais consistentes no futuro", acredita ele. 
Para o designer freelancer de interface de 

usuário Alan Horne (www.alan-horne.com), uma 
diferença aparentemente boba entre Android e iOS 
causa problemas no desenvolvimento de apps 
cross-plataforma. O sistema da Google tem menus na 
parte superior da tela, e o da Apple na parte inferior. 
"Alguns apps estão tentando padronizar os menus", 
explica Alan. "Mas o grande problema são os botões 
adicionais do Android. Os desenvolvedores costumam 
ter reservas quanto a cobrir seus menus principais com 
opções de botão de menu do Android: às vezes, ele é 
usado como menu principal, outras, como submenu. 
Seria bom que todos os aplicativos funcionassem de 
forma quase idêntica, pois os usuários poderiam 
mudar de plataforma sem grandes preocupações." 

Um dos primeiros itens da lista de coisas que 
devem ser evitadas é fazer com que o usuário tenha de 
aprender a usar seu aparelho novamente. "Um app deve 
sempre levar em consideração a experiência de usuário 
do sistema operacional no qual está rodando", afirma 
David Mannl. 

Morné Pistorius concorda e prefere apps que 
não tenham muitas funções, mas que desempenhem 
bem as que oferecem:"Aplicativos cheios de recursos só 
são bons quando os recursos fazem sentido e quando 
são úteis para a maioria dos usuários. Vejo muitos apps 
cheios de opções que só têm significado para poucos 
usuários, e acabam poluindo o programa". 

No entanto, esquecendo os problemas 
técnicos, David Mannl chama a atenção para uma 
vantagem do Android que é relevante atualmente: o 
aspecto social."O Android tem as melhores opções de 
compartilhamento de conteúdo de qualquer sistema 
operacional mobile", aponta. "É preciso usar apenas 
quatro linhas de código para compartilhar conteúdo no 
sistema. Contudo, alguns apps, principalmente os que 
foram criados originalmente para iOS, se esquecem 
disso e implementam suas próprias funcionalidades, 
desperdiçando essa vantagem nativa do Android." 
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08O designer 
freelancerde 
interface de usuário 
Alan Horne trabalhou 
com a mVenture para 
criar uma versão 
Android do app 
Marine Blast, que 
mostra notícias e 
eventos do mercado 
náutico escocês 

09 0 cliente queria 
algo simples, por isso 
Alan não inovou muito 
no design. "O 
conteúdo tinha de 
ser o foco, o que é 
compreensível para 
um app de noticias", 
explica o designer 

Apesar disso, David tem consciência de que 
apps de Android tendem a não ser tão atraentes 
visualmente quanto os de iOS:"lsso se deve à 
necessidade de adaptação a tamanhos e resoluções". 
Segundo ele, as interfaces de usuário do Android 
seguem tendências fortes. "A barra de ação com ou sem 
marca no topo e a possibilidade de ter vários layouts em 
um único app, dependendo do tamanho da tela, já estão 
muito presentes. E a próxima versão do Android 
provavelmente vai unificar a interface de usuário de 
tablets e smartphones em uma experiência única." 

Como em qualquer área do design interativo, 
testes de usuário são cruciais, principalmente com a 
grande quantidade de aparelhos que rodam Android. 
Morné Pistorius lida com essa etapa de forma simples: 
"Quando crio um recurso novo, peço para alguém 
testá-lo, geralmente minha esposa, sem explicar nada 
antes, o que me dá uma boa ideia da intuitividade. 
Devem haver métodos melhores, como ferramentas de 
análise com feedback de um grupo de testadores, mas, 
até agora, minha esposa vem sendo uma boa cobaia". 

Além disso, o desenvolvimento digital oferece 
a possibilidade de aperfeiçoar projetos com base na 
opinião de usuários. "Antes de colocar um app no 
mercado, pedimos que alguns usuários testem a versão 
final. Se aprovarem, colocamos no Market e esperamos 
o feedback de outras pessoas", conta Juan Carlos Viota, 
do estúdio espanhol Inizziativa (www.inizziativa.com). 

"O Android Market é um canal de feedback 
valioso", concorda David. "Os comentários dos usuários 
costumam ser construtivos e, na maioria das vezes, 
mencionam qual aparelho usam, o que ajuda a 
identificar com precisão problemas que podem ser 
resolvidos com atualizações." 
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10-13"OSweet 
Dreamséuma 
ferramenta que 
permite que você se 
deite tranquilo, sem se 
preocupar em mudar 
as configurações do 
telefone para evitar 
ligações no meio da 

noite", explica Juan 
Carlos Viota, do 
lnizziativa.O app levou 
dois meses para ser 
criado, e altera os 
ajustes sonoros do 
celular com base em 
horário, local e som 
ambiente 

O mundo Android é muito interessante, mas, 
sejáédifícilganhardinheirocom apps naAppStore, as 
chances de embolsar uma quantia significativa no 
Android Market também não são grandes. Por isso, a 
maioria dos desenvolvedores mantém os pés no chão. 
"O Android Market ainda não está bem desenvolvido, 
então ganhar dinheiro com ele é muito mais difícil do 
que na App Store", diz Alan Horne. "A Google precisa 
tomar providências sobre isso se quiser que o Android 
seja bem-sucedido de verdade, mas acho que as coisas 
estão melhorando." 

Morné Pistorius acredita que, por alguma 
razão, usuários de iPhone estão mais dispostos a pagar 
por apps do que os de aparelhos com Android. Mesmo 
assim, seu app, Solo, é exclusivo para o sistema da 
Google, e as resenhas dos usuários são muito positivas. 
"Eu desenvolveria para outras plataformas se tivesse 
recursos para isso, mas, como desenvolvedor 
independente, prefiro criar um app perfeito para um 
sistema do que um medíocre para vários." 
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 5, n. 51, p. 50-54, nov. 2011.




