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Entre os mais de 700 mil aplicativos disponíveis na App 
Store, destacar-se na multidão é um desafio. Um pequeno 
estúdio de Berlim, na Alemanha, conseguiu essa proeza 
graças ao aplicativo para clima Partly Cloudy (www 
partlycloudy-app.com) disponível por US$1,99 (aprox. R$ 4).
O app foge da aparência tradicional de aplicativos sobre 
condições climáticas e usa uma abordagem inspirada em 
infográficos. Construído com base na imagem de um 
relógio, em que as setas apontam um dia ou um período 
determinado, possui gráficos minimalistas sobre vento, 
chuva e temperatura.

O visual ainda é reforçado pela escrita no topo do 
app que mostra a temperatura exata, força do vento, 
quantidade de chuva e uma previsão geral, tudo em um 
display que utiliza a tipografia Helsinki, da foundry Ludwig 
Übele. O aplicativo também oferece a possibilidade de 
visualizar períodos entre 12 horas, 24 horas ou sete dias sem 
perder a imagem do relógio e, com a última versão (v1.1), 
também é possível mudar a localização. O resultado: um 
aplicativo que consegue unir beleza e praticidade, com muita 
informação sem ser complexo.

Timm Kekeritz, designer ecofundador do Raureif, 
conta que a inspiração para o Partly Cloudy veio de uma 
pesquisa que o estúdio fez entre diferentes aplicativos de 
clima disponíveis na App Store: “Eram aplicativos com o 
design muito simples, mostrando um ícone com as condições 
atuais, ou então mostravam mil coisas que não tinham muito 
sentido", comenta. “Percebemos que era uma categoria que 
poderia oferecer duas coisas: beleza e informação.” >

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



> Neste estágio, o Raureif - que conta com apenas quatro funcionários,
incluindo Kekeritz e o cofundador Frank Rausch - teve a ideia de criar o visual 
em forma de um relógio. A equipe logo integrou a ideia de um gradiente de cor 
para a temperatura, antes de decidir que os usuários poderiam ser capazes de 
mover o relógio e “enxergar o futuro”, para ver o tempo nas próximas horas.

“Tentamos muitos caminhos antes de decidir por este”, afirma Timm. O 
processo de desenvolvimento da ideia, montagem dos concepts no Photoshop, 
com finalização no Cocoa e Objective-C, levou duas semanas e foi inteiramente 
realizado pela equipe do Raureif.“É algo que sempre fazemos. O processo 
tradicional [para criar um app] é penar no conceito, depois alguém faz o design e 
o envia para um desenvolvedor que vai falar o que não funciona. Afinal é muito 
complicado perceber alguns detalhes, a não ser que você tenha anos de 

experiência no desenvolvimento de apps”, fala Timm.
Como todo o projeto foi concebido dentro do 

estúdio, eles notaram rapidamente que os dados baseados 
na localização deveriam ser movimentados da parte 
inferior da tela para serem colocados na parte superior, 
com a finalidade de o dedo do usuário não atrapalhar. O 
Raureif também moveu os botões de ajustes da parte 
superior esquerda para a parte superior direita tornando 
mais fácil para pessoas destras.

Uma das qualidades do Partly Cloudy que 
Timm aponta é a forma com que o aplicativo condensa 
diversas informações, sem ser exagerado com o uso dos

números.“O tamanho da gota de chuva mostra o quanto irá 
chover, quando irá começar e o quão rápido começará - se 
é um dia chuvoso ou se só tem chuva ao final dele”, conta. 
“Existe muita informação visual que, em outros casos, seria 
necessário ter textos para esclarecer."

Outra característica é o apelo visual, que traz 
uma abordagem retrô e, ao mesmo tempo, contemporânea. 
Parece muito com a ideia de skeuomorphism [quando um 
objeto copia outro, mas usa outras técnicas], porém 
Kekeritz diz que a influência está mais alinhada ao 
trabalho do designer Dieter Rams: “Queríamos enfatizar o 
relógio, e mostrar que é possível tocá-lo e usá-lo como um 
item de navegação. É importante diferenciar os itens em 
que o usuário pode tocar e interagir daqueles que são 
apenas displays”.

Enquanto o estilo e a facilidade de uso foram 
cruciais para o sucesso do app, o que encanta os usuários 
são as informações precisas sobre o clima. Os dados que o 
Raureif utiliza são do Instituto Meteorológico Norueguês 
(www.met.no).Timm conta que as previsões para 
localidades próximas à Noruega são melhores, mas ficam 
menos precisas quanto mais se afasta do país. Se 
optassem por uma licença para cada região do mundo, 
sairia caro. Segundo estimativa levantada, o valor das
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licenças equivaleria a 50% do valor total, o que é um preço muito elevado 
para um estúdio que cobra apenas US$1,99 pelo serviço. Outro empecilho é 
que provedores oferecem licenças anuais e os usuários pagam apenas uma 
vez pelo aplicativo.

Uma solução seria oferecer um serviço de assinatura, mas isso 
traria outros problemas, como levar o usuário a pagar pelas informações de 
clima que estão acessíveis de graça na internet. Por outro lado, o Raureif está 
negociando com um segundo fornecedor de dados climáticos, então será 
possível analisar qual dado é melhor para determinada região.

Por conta da popularidade do Partly Cloudy no i Phone, é de 
surpreender que o Raureif ainda não tenha lançado a versão para iPad, mas 
Timm explica que existem algumas razões para isso. 0 argumento é que 
usuários que queiram saber sobre a previsão do tempo estão nas ruas, com o 
celular em mãos, e não com um tablet; também, o design atual não é 
compatível com a tela do iPad. “Acho que temos de começar com um papel 
em branco e descobrir uma nova forma de disponibilizar as informações, 
apresentar mais conteúdo e incluir mais regiões no mapa”, analisa Timm. Se 
o app não tiver uma versão para iPad ou Windows Phone, o que importa 
mesmo é que o trabalho em apenas uma plataforma já é um sucesso.
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 6, n. 66, p. 54-57, fev. 2013.




