PQN - O Portal da Comunicação

Desenvolvedor web: como migrar para o mobile?
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A demanda por desenvolvedores web ainda é grande, mas como a multidisciplinaridade é uma habilidade requisitada
para profissionais de diversas áreas, em TI não poderia ser diferente. Programar também para o mobile é um
diferencial, afinal, hoje existem aplicativos disponíveis para as mais diferentes atividades: comunicação, serviços, saúde,
finanças, etc. A oferta é grande. Além disso, as empresas também estão interessadas em ter seus próprios apps para
melhorar a experiência de seus clientes. Por isso, vale considerar a possibilidade de migrar do desenvolvimento web
para o mobile.

Quem
se interessa por esta área e já estudou essa alternativa deve ter ouvido falar
em apps híbridos, que não são nem móveis nativos e nem puramente web-based, e
são criados a partir de frameworks como Ionic ou PhoneGap, por exemplo, que
permitem o desenvolvimento multiplataforma. Desta maneira, a partir de um único
código-fonte, consegue-se exportar a aplicação para os principais sistemas do
mercado. Certamente, este é o caminho mais curto para o profissional
interessado em fazer esta transição, mas não é a solução.

Os
aplicativos criados com linguagem exclusiva para um sistema operacional,
conhecidos como nativos, apresentam mais vantagens para o usuário final. A
primeira delas é usabilidade proporcionada pela compatibilidade tecnológica,
pois exploram melhor os recursos dos aparelhos, como o envio de SMS, realização
de chamadas, acesso à câmera, GPS e notificações push, e desta forma conseguem
melhorar a experiência do usuário. Além terem acesso às APIs necessárias para
tirar fotos, obter dados de sensores e modificar configurações do
sistema.

Outro
benefício é o funcionamento off-line, pois estão armazenados no dispositivo. A
velocidade também deve ser destacada, pois os apps híbridos dependem da
velocidade da internet; e a performance também é aprimorada nos apps nativos erros e falhas de segurança são menos frequentes. Ou seja, um app nativo é mais
rápido e confiável do que os demais.

Certamente,
a decisão entre criar um app híbrido ou um nativo depende de diversos fatores,
como a necessidade de um processo de criação simplificado, os recursos disponíveis,
o tipo de dispositivo utilizado pelo público-alvo ou o tipo de recurso que se
pretende implementar.

Contudo,
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para tomar a decisão é necessário ter habilidade técnica para atuar em ambas as
frentes. E desenvolver um app nativo requer conhecimentos específicos, como
conhecer programação orientada ao objeto; estudar a linguagem nativa, que pode
ser Swift para iOS e Java para Android; conhecer a plataforma de
desenvolvimento (IDE, do inglês), para iOS é o xCode e para o Android é o
Android Studio, entre outros recursos.

Apenas
dominando estas competências o desenvolvedor web consegue ter um bom desempenho
na criação de apps e se destacar, estando apto para aproveitar as oportunidades
disponíveis no mercado.

Roberto
Rodrigues, CEO da Quaddro &ndash; centro de treinamento focado no universo mobile,
sendo seus carros-chefe cursos de desenvolvimento de aplicativos em sistemas
iOS e Android.
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