
rém, adequações específicas: "Quem quer 
ficar permanentemente no equipamento 
do usuário, disponibilizar um serviço ou 
uma experiência diferente, melhor partir 
para o aplicativo. Já o HTML5 presta-se 
a outro tipo de experiência, mais carac-
terística da web: mais online e mais ins-
titucional" 

E existem, lembra Santa Rosa, as solu-
ções híbridas, desenvolvidas como aplica-
tivos, mas com parte de seus componen-
tes apresentados em HTML. "Com elas á 
possível aproveitar a maior compatibili-
dade do HTML5 e ainda assim estar pre-
sentes nas lojas de aplicativos" 

Experiências e resgates 
Veículos apostam mais incisivamen-

te em HTML5, uma possível rota de fuga 
dos modelos de negócios impostos pelas 
lojas, que deles pode exigir, além de taxas 
elevadas, também perda de controle so-
bre as informações relativas aos consu-
midores de seus conteúdos (a Folha de 
S. Paulo já disponibiliza conteúdo mo-
bile basicamente através dessa tecnolo-
gia). Contudo, mesmo na mídia, mani-
festa-se ainda uma percepção de futura 
convivência entre essa linguagem e os 
aplicativos nativos. 

O iG, ressalta o gerente de produtos 

mobile Ricardo Ferro, tem aplicativos 
muito acessados, e ao mesmo tempo 
complementares ao formato mais tradi-
cional de disponibilização de conteúdos 
via web; entre eles, um aplicativo de 
receitas culinárias, não apenas muito 
baixado, mas também com índice de 
usuários ativos bastante elevado: cer-
ca de 65%. "E talvez pouca gente aces-
sasse diretamente o iG em busca de re-
ceitas" observa. 

Há, então, afirma Ferro, espaço para a 
mídia trabalhar com aplicativos nativos, 
especialmente em projetos mais vertica-
lizados, de conteúdos mais específicos. 
Mas o iG hoje realiza experiências rela-
tivas à usabilidade e ao interesse do pú-
blico por soluções HTML5: caso de uma 
espécie de infográfico com informações 
relativas ao atual campeonato brasileiro 
de futebol. "Comparativamente às de-
mais páginas de nosso site, essa página 
tem quantidade superior de visualiza-
ções" conta. 

Também autora de vários aplicati-
vos, a revista Exame relançou há cer-
ca de dois meses seu site para tablets e 
smartphones na forma de um web app 
(nome dado às soluções desenvolvidas 
em HTML 5). Cresceu imediatamente 
a audiência desse site, afirma Gustavo 
Mansur, gerente de mobile da Abril Mí-
dia. "Sem abandonar seus apps nativos 
para iPhone, Android e Blackberry, Exa-
me resgatou usuários que já não tinham 
muita atração por um mobile site em for-
mato tradicional" argumenta. 

Mansur reconhece a persistência de 
limitações para o uso de HTML5, como 
a dificuldade de acesso ao recursos de 
hardware por meio dessa tecnologia. Mas 
ele crê em expansão em seu uso: "No uni-
verso de smartphones, no qual a experi-
ência de aplicativos define a expectati-
va do usuário, HTML5 é a possibilidade 
de oferecer este mesmo tipo de experi-
ência pela web" diz. "E existem muitas 
fronteiras nos anúncios em HTML5 ain-
da não exploradas: por exemplo, cria-
ção de games casuais ou uso de redes 
sociais" completa. 

Desde seu surgimento, a linguagem 

HTML5 é apontada como ferramenta 
capaz de fazer da navegação pela web o 
centro também da experiência digital via 
equipamentos móveis, deslocando para 
plano secundário o hegemônico mode-
lo dos aplicativos. 

Afinal, ela pode gerar soluções ap-
tas a rodar em diversos browsers — não 
apenas de equipamentos móveis, mas 
também nos fixos —, e em aparelhos de 
quaisquer fabricantes, podendo ajustar-
se automaticamente às dimensões das 
diferentes telas. Mas há ainda limita-
ções, dizem profissionais de agências e 
de produtoras de conteúdo mobile, que 
preveem a expansão de seu uso, porém 
também sua convivência com os apli-
cativos, pois essas tecnologias distintas 
geram experiências também diferencia-
das para os usuários. 

Na produtora The Goodfellas, conta o 
sócio e diretor de criação Fernando Car-
reira, HTML5 é uma alternativa hoje uti-
lizada principalmente na produção de 
versões móveis de fanpages, tabs — mi-
nipáginas inseridas nas fanpages —, e 
também como recurso de produção de 
anúncios para tablets. 

Vencedor de um Leão de Ouro em 
Mobile em Cannes neste ano, o anún-
cio produzido pela The Goodfellas pa-
ra o Bradesco — criado pela AlmapBB-
DO — utilizou HTML5 para ser inserido 
na versão da revista Quadro Rodas para 
iPads. "Esse tipo de recurso otimiza al-
gumas situações: por exemplo, quando 
o plano de mídia do cliente contempla 
inserções em veículos diversos que uti-
lizam softwares também diferentes para 
seus aplicativos" diz Carreira. 

Mas quem pensa em comunicação 
mobile, por enquanto, recorre muito 
mais a aplicativos nativos. Ao menos é 
o que acontece entre os clientes da Aor-
ta.Mobi, aonde, de acordo com o dire-
tor de negócios Gustavo Ziller, cerca de 
70% da demanda se dirige a aplicações 
para iPhone, outros 25% para Android, 
e restam apenas uns 5% para "outros", 
na qual há, além de HTML5, produção 
de aplicativos para outras plataforma — 
como Windows Phone. 

Ziller prevê mais uso de HTML. "Mas 
hoje nenhum profissional de TI ou de 
marketing deixará de falar em aplicativos. 
As lojas ainda são as grandes vitrines dos 
equipamentos móveis, nelas a divulga-
ção multiplica-se rapidamente" ressalva. 

Guilherme Santa Rosa, COO do gru-
po Mowa, também destaca a importân-
cia conferida às lojas pelos usuários de 
equipamentos móveis como favorável 
aos aplicativos. Ele vê algumas desvan-
tagens mais técnicas no HTML5, como 
sua incapacidade de acesso a itens de 
hardware desses equipamentos: câme-
ras, por exemplo. 

Para ele, as duas tecnologias têm, po-
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