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As ferramentas de desenvolvimento móvel existentes são caras e complexas 

 

Os programadores Windows estão recebendo um número cada vez maior de pedidos para a 

criação de aplicações móveis (apps). No entanto, estão a esforçar-se para atender a essa 

procura com as ferramentas e capacidades atuais, ao mesmo tempo que tentam atender às 

expectativas para o suporte e melhoria das aplicações existentes para desktop. 

 

Estudo ouvindo 1.337 programadores com responsabilidade em aplicações Windows para 

ambiente desktop, realizado no mês passado pela empresa de pesquisas de mercado 

Dimensional Research e patrocinada pela Embarcadero Technologies, fornecedor de 

ferramentas de base de dados e desenvolvimento de software, constata que, embora os 

programadores de Windows estejam experimentando uma grande procura por aplicações 

móveis – 85% dos entrevistados disseram ter recebido pedidos para apps -, eles não têm 

confiança na sua capacidade para atender a essa demanda. 

 

O principal obstáculo apontado por eles é a falta de ferramentas apropriadas para o 

desenvolvimento. As ferramentas de desenvolvimento móvel existentes são caras e 

complexas, soluções alternativas (como JavaScript e HTML5) não atendem aos requisitos de 

experiência do usuário e a necessidade de continuar a apoiar as aplicações existentes limita a 

sua capacidade para desenvolverem as novas competências exigidas. 

 

“As opções de desenvolvimento atuais limitam o usuário final ou resultam no desenvolvimento 

nativo caro e complexo para múltiplas plataformas. Esses programadores precisam claramente 

de melhores opções”, diz Diane Hagglund, investigadora sénior da Dimensional Research. 

 

Os desenvolvedores disseram à Dimensional Research que a maioria dos usuários finais espera 

que aplicações de negócios estejam disponíveis de alguma forma nos seus smartphones e 

tablets. 65% querem pelo menos alguma funcionalidade parcial a partir de uma aplicação de 

desktop já existente, enquanto 43% querem todas as funcionalidades da aplicação de desktop 

na app móvel. 

 

Fonte: CIO [Portal]. Disponível em: 

<http://cio.uol.com.br/noticias/2013/09/19/ferramentas-atuais-impedem-maior-

oferta-de-apps-windows-phone/>. Acesso em: 20 set. 2013. 
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