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I n t e r n et HTML 5 vai facilitar
navegação, mas exigirá adaptações

Novo padrão
promete
expandir
f ronteiras

DANIEL WAINSTEIN/VALOR

Flávio Stecca, diretor de tecnologia da Movile: compatível com qualquer sistema operacional, formato ajuda programadores a reduzir trabalho de criação

Gustavo Brigatto
De São Paulo

Questões técnicas e mudanças
de formatos tecnológicos não cos-
tumam interessar muito para a
maioria das pessoas. Mas algumas
delas acabam ganhando reper-
cussão por conta do impacto en-
tre os consumidores. Foi assim
com guerra entre o VHS e o Beta-
max nos anos 80 e mais recente-
mente com a disputa entre o Blu-
ray e HD-DVD.

Nos últimos dois anos, outra
movimentação vem ganhando es-
paço. Trata-se da chegada do HTML
5, a evolução do formato usado
atualmente para escrever páginas
na web. A mudança tecnológica
promete abrir novas fronteiras no
uso da internet e de dispositivos
móveis. “Navegar em um site será
uma experiência mais fácil e praze-
rosa, uma vez que os sites desenvol-
vidos em HTML5 são mais rápidos,

seguros e visualmente atraentes”,
disse Priscyla Alves, gerente-geral
de Windows da Microsoft.

Segundo Flávio Stecca, diretor
de tecnologia da companhia bra-
sileira Movile, até o mercado de
TVs está sendo impactado pelo
HTML 5. “Todas as TV inteligentes,
hoje, estão baseadas nesse padrão
para o desenvolvimento de apli-
cativos”, disse.

Ao contrário de outros episó-
dios de migrações de tecnologia
— como a evolução do CD para o
DVD, ou do sinal de TV analógico
para o digital —, a evolução para o
HTML 5 ocorrerá quase impercep-
tivelmente e sem custos adicio-
nais para os consumidores. Na
maioria dos casos, será necessário
apenas atualizar a versão do nave-
gador de internet usado no PC, ou
possuir um smartphone.

No caso do HTML 5, são os cria-
dores de softwares e sites que terão
que investir para adaptar os pro-

dutos existentes, ou criar versões
compatíveis. De acordo com Paulo
O’Rely, especialista da Impacta
Te c n o l o g i a , os profissionais de in-
ternet não terão muitas dificulda-
des. “Existem mudanças técnicas,
mas quem trabalha hoje está pre-
p a r a d o”, disse. Para O’Rely, o avan-
ço do HTML 5 poderá criar novos
cargos, como o de especialista em
animações feitas no formato.

É difícil estimar terá de ser apli-
cado no processo de adaptação. O
valor vai depender da extensão e
das ambições de cada projeto.
Mas as movimentações em torno
do HTML 5 têm sido cada vez mais
frequentes. Empresas de tecnolo-
gia como o Google, o  Fa c e b o o k , a
Apple e a Microsoft têm adaptado
seus produtos para o formato.
Companhias de mídia como a
“Folha de S.Paulo”, no Brasil, e a
revista britânica “The Economist”
estão fazendo suas apostas.

O caso mais famoso foi o do
jornal “Financial Times”. Com o

aplicativo em HTML 5 lançado no
início do ano passado, a compa-
nhia encontrou uma forma de
driblar as cobranças que a Apple
faz sobre os programas que fun-
cionam no iPad e no iPhone. Todo
aplicativo colocado na App Store
tem que pagar à Apple 30% do
que arrecada no momento do
download se tiver uma versão pa-
ga e o mesmo percentual por con-
teúdo adquirido sob o aplicativo,
como o número novo de uma re-
vista ou jornal. Como o programa
em HTML 5 funciona como uma
página da web, ele dribla as re-
gras da Apple.

Além disso, por ser uma página
e não um programa feito para
funcionar em dispositivo específi-
co, o formato ajuda programado-
res a reduzir o trabalho de desen-
volvimento. Hoje, para cada siste-
ma operacional é preciso fazer
um programa novo, o que exige
muito tempo e dedicação, diz
Stecca, da Movile. Desde 2009, a

companhia brasileira controlada
pelo grupo sul-africano Naspers
aposta em produtos feitos em
HTML 5. A Movile já lançou uma
loja de aplicativos e agora aposta
em um serviço de vídeo pela in-
ternet nesse formato.

Além de uma ameaça ao mode-
lo de lojas de aplicativos de com-
panhias como Apple e Google, a
chegada do HTML 5 é vista como
um golpe nos negócios da Adobe.
A avaliação de muitos é que a
companhia, dona da tecnologia
Flash, usada em 86 milhões de si-
tes no mundo, perderá espaço na
preferência dos desenvolvedores
e, consequentemente, receita na
venda de seus produtos.

Para Fábio Sambugaro, diretor
da Adobe no Brasil, esse não será o
cenário. De acordo com o executi-
vo, a companhia é uma defensora
do HTML 5 e tem embutido a tec-
nologia em seus produtos. “O de-
senvolvedor que conhece Flash vai
pode fazer tudo do jeito que sabe e

depois escolher como o produto fi-
nal será publicado. Nossa aborda-
gem é ter ferramentas que não de-
pendem de padrões”, disse.

A adoção do HTML 5, porém, es-
barra em duas questões. A primei-
ra é o desenvolvimento do forma-
to. Lançado em 2004, o HTML 5 só
estará pronto em 2014. Isso signifi-
ca que nem todas as suas funções
estão disponíveis, o que tem feito
desenvolvedores adiarem movi-
mentos mais ousados.

Além disso, o uso de navegado-
res de internet compatíveis com o
padrão precisa evoluir, disse Ricar-
do Monteiro, cofundador do Si-
tePX. Recém-lançado, o site — um
serviço de criação de páginas na
internet —, tem alguns elementos
em HTML 5, mas foi feito quase to-
do na versão 4. De acordo com
Monteiro, esse processo pode se
acelerar com a chegada da nova
versão do Internet Explorer, a 10,
que chegará ao mercado junto
com o Windows 8, em outubro.
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