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O aplicativo de uso  
específico. 
Um guia para quando menos é mais.

Ronnie Rios, engenheiro consultor sênior



Conferência para 
Desenvolvedores 
FileMaker 
A Conferência para Desenvolvedores 
FileMaker (DevCon, Developer Conference)  
é uma conferência anual de desenvolvedores 
que inclui sessões de aprofundamento, 
reuniões para discutir assuntos específicos, 
consultas presenciais e oportunidades para 
interagir com a equipe da FileMaker, Inc.  
e outros desenvolvedores experientes  
da plataforma FileMaker. A DevCon é a 
reunião mais importante dos mais de 1.500 
profissionais da FileMaker de todo o mundo.



3

Conteúdo deste ebook
Introdução…………………………………………………….. 

Agrupar ou desagrupar?………………………….………… 

Por que os usuários preferem aplicativos de uso 
específico?……………..….…………………………………. 

Próximos passos……………………………………………..

4
9
 

12
14

Bem-vindo(a)
 
Este ebook é baseado na 
apresentação de Ronnie Rios na 
Conferência para Desenvolvedores 
FileMaker 2017, “Less is More: The 
Single-Purpose App” (Menos é mais: 
o aplicativo de uso específico). 

Ronnie é engenheiro consultor sênior 
na FileMaker, Inc. e tem mais de 20 
anos de experiência em consultoria  
e desenvolvimento de soluções para 
bancos de dados de software.  

Por mais de cinco anos, trabalhou na 
Apple Inc. e progrediu em cargos de 
coordenação e consultoria para a 
equipe de trabalho. 

http://www.apple.com/br
http://www.apple.com/br
http://www.apple.com/br
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Há anos, desenvolvedores, arquitetos de sistemas, especialistas do setor 
e outros profissionais têm discutido a maneira ideal de desenvolver apps 
personalizados para as plataformas móveis: 

Criar um aplicativo multiuso
ou
Desenvolver conjuntos de aplicativos de uso específico

Há alguns anos, o conceito de desagrupar aplicativos ganhou destaque.

01
Introdução

Agrupar ou não agrupar, eis a questão
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Qual é a diferença  
entre aplicativos 
multiuso e conjuntos 
de aplicativos de  
uso específico?
Aplicativos multiuso são aplicativos 
monolíticos que têm tudo o que o 
usuário precisa em um só lugar. 

Conjuntos de aplicativos de uso 
específico são desenvolvidos 
exclusivamente para executar  
uma tarefa. 

M

Aplicativo multiuso Conjunto de aplicativos de 
uso específico

1 1 1

1 1 1

1 1 1

Aplicativos multiuso vs. conjuntos de 
aplicativos de uso exclusivo
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Recurso e uso não são 
o mesmo
Recursos são características que 
descrevem o que o software faz  
e/ou como faz. 

Uso define o que o usuário deseja 
alcançar ou realizar, e não como a 
tarefa será executada.

Um uso específico não significa um 
único recurso

Um aplicativo com um único recurso executa 
só uma ação. 

Um aplicativo de uso específico é desenvolvido 
para uma ação específica.
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O que é 
“desagrupamento  
de aplicativos”?
Desagrupamento de aplicativos é  
a simples divisão dos recursos ou 
funcionalidades individuais de um 
aplicativo para oferecê-los em 
aplicativos separados. 

Os primeiros desagrupamentos 
ocorreram em 2007, quando os 
usuários começaram a migrar de 
gerenciadores de informações 
pessoais em desktops para 
smartphones.

A maioria dos aplicativos móveis são 
utilizados por pequenos grupos de 
trabalho, com orçamentos limitados nos 
departamentos e processos e objetivos 
estritamente focados, com um ciclo de 
vida de dois anos.

— Shannon Sears 
Diretor de gestão de relações comerciais, 
vendas e marketing global na CR Bard

“
“
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O fenômeno do 
desagrupamento  
de aplicativos 
Em 2013 e 2014, a comunidade  
de desenvolvedores percebeu o  
que muitos chamaram de “o grande 
desagrupamento de aplicativos”.  
O Facebook, por exemplo, separou o 
Messenger, desenvolveu o Paper e o 
Slingshot e comprou o Instagram e o 
WhatsApp. O Foursquare se dividiu entre 
o Swarm e o novo Foursquare. Twitter, 
Dropbox, Evernote e Google Docs 
também usaram estratégias semelhantes. 

Entre 2014 e 2015, a tendência de 
agrupamento começou a crescer  
de novo. 

Sendo assim, qual é a estratégia certa 
para os desenvolvedores atuais de  
apps personalizados? 

Usuários começaram  
a migrar de 

gerenciadores  
de informações 

pessoais em  
desktops para 
smartphones

2007

2013-2014

Aplicativos multiuso 
conhecidos dividiram 
suas funcionalidades 
em vários aplicativos 

de uso específico

Aplicativos de uso 
específico passaram a 

ser agrupados para 
criar aplicativos 

multiuso

2015-2016

Uma breve história...

Ambas as estratégias 
são usadas, e não há 

um vencedor definido

2017

?
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Agrupar ou 
desagrupar?

Duas estratégias: qual é a ideal para 
sua solução?

Estratégia 1 – Agrupar: criar um aplicativo 
monolítico e multiuso que tenha tudo o que 
o usuário precisa em um só lugar.

Estratégia 2 – Desagrupar: desenvolver 
vários aplicativos de uso específico, cada 
um criado apenas para realizar uma ação 
específica.

Se o desagrupamento não foi tão bem-sucedido quanto o setor esperava, 
juntar muitas funcionalidades em um único aplicativo também gera riscos. 
Mais recursos significam mais espaço para a instalação, mais tempo de 
carregamento e uma grande chance de que algumas das funções sejam 
ignoradas pelos usuários. Os desenvolvedores de aplicativos devem 
estabelecer qual é o limite.
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Estratégia 1 – 
Vantagens do  
agrupamento:
1. Não é preciso tentar adivinhar o 

que acessar, já que tudo está em 
um só local. 

2. Não é preciso pensar em como 
os aplicativos funcionarão juntos. 

3. Menor risco de produzir silos  
de dados. 

Ambiente único 

Experiência unificada 

Dados agregados

Aplicativos multiuso

M



1 1 1

1 1 1

1 1 1

11

Estratégia 2 – Vantagens 
do desagrupamento:
1. A interface touch do sistema 

operacional do smartphone facilita 
a busca entre vários apps. 

2. Recursos escondidos em abas 
não são vistos pela maioria dos 
usuários. Ao desagrupar, é 
possível trazer à tona recursos 
não percebidos ou esquecidos. 

3. Aplicativos de uso específico 
tendem a permitir uma iteração 
mais rápida por causa da sua 
simplicidade. De acordo com uma pesquisa da Gartner, mais de 50% das empresas precisam lançar 

versões mensais ou semanais de aplicativos. Dessas, cerca de ⅓ diz que a TI não é 
rápida o suficiente.

Conjuntos de aplicativos de uso específico

A tela inicial é o novo portal 

Experiência unificada 

Alinhada à iteração rápida/lançamento ágil 
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Por que os usuários 
preferem aplicativos 
de uso específico

Os usuários tendem a preferir aplicativos de uso específico por sua 
função especializada e sua interface simples, pontos que costumam 
gerar altos níveis de envolvimento.

1

Um “Uber” para qualquer finalidade

PROBLEMA SOLUÇÃO
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Armadilhas do 
desagrupamento:
O desagrupamento geralmente falha 
quando não beneficia o usuário mais 
do que um aplicativo multiuso. 

Muitos aplicativos podem gerar uma 
saturação causada pela alternância 
constante entre aplicativos. Muitas 
vezes, esses aplicativos não operam 
em conjunto e tendem a produzir 
silos de dados. 

Os desenvolvedores podem 
aproveitar as ferramentas integradas 
da plataforma FileMaker para evitar a 
maioria desses problemas. 

Por que conjuntos de aplicativos de uso 
específico falham

1 1 1

1 1 1

1 1 1

Não são direcionados aos usuários 

Muitos aplicativos 

Pouca ou nenhuma integração com outros aplicativos 

Criação de silos de dados
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Planejar
Seus primeiros passos no 
desenvolvimento de um 

app personalizado

Criar
Hora de começar a 

desenvolver seu app 
personalizado

Implantar
Compartilhe seu app 
personalizado com 

sua equipe

Planeje seu projeto, crie seu app personalizado e o 
implante entre a sua equipe com a ajuda destes  

guias disponíveis para download:

Assista à apresentação completa de Ronnie Rios na DevCon:

04
Less is More: 

 The Single-Purpose App (Menos é 
mais: o aplicativo de uso específico)

Próximos passos

http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=PT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=PT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=PT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=PT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=PT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=PT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=PT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=PT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=PT
https://community.filemaker.com/docs/DOC-8300
https://community.filemaker.com/docs/DOC-8300
https://community.filemaker.com/docs/DOC-8300
http://www.filemaker.com/custom-apps/index.html#fm-video-common-business-challenges
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O site de aprendizagem FileMaker.com conecta você a uma série gratuita de 
treinamentos, webinars, debates, vídeos e tutoriais da Custom App Academy: 
filemaker.com/br/learning/

A Comunidade do FileMaker oficial conecta você a outros usuários e especialistas 
em FileMaker. Obtenha respostas às suas perguntas, assista a vídeos, acesse 
informativos técnicos, artigos de instruções, whitepapers e muito mais. 
community.filemaker.com/

O site de suporte do FileMaker.com fornece documentação de produtos, artigos de 
base de conhecimento, ajuda com decisões de compra e guias de instalação: 
filemaker.com/br/support/

Aprendizagem, treinamento e comunidade onlineExplore  
recursos
Explore os recursos disponíveis 
para ajudá-lo durante o 
desenvolvimento do app 
personalizado utilizando a 
plataforma FileMaker.

Este ebook cita Jeff Schulman e Katherine Lord em “Supersession: Applications and Infrastructure and Operations: 
When Worlds Collide”, Gartner Applications Strategy and Solutions Summit, 6 a 8 de dezembro de 2016

http://www.filemaker.com/br/learning/
https://community.filemaker.com/
http://www.filemaker.com/br/support/

