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capítulo 1
Vislumbrando o cenário

A última década tem visto muitas novidades na área da mobilidade. Telefo-
nes foram transformados de simples utilitários em extensões indispensáveis 
ao dia a dia. Com telas de alta resolução, GPS, câmeras capazes de fotografar 
e gravar vídeos em alta definição, navegadores web completos, aplicativos 
nativos ricos, telas sensíveis ao toque e conexão constante com a Internet, 
o telefone evoluiu para um computador móvel poderoso. A evolução foi tão 
longe que a funcionalidade verdadeira de telefone se tornou secundária 
em relação aos demais recursos. O telefone móvel de hoje é mais do que a 
soma das suas partes. É a sua conexão com o mundo.

Os atores (players)
Assim como em qualquer mercado em rápida transformação, há muitos 
atores no jogo da mobilidade em um dado momento. Este livro, todavia, 
será focado em três dos maiores nomes atualmente:

iOS
Pode-se argumentar que a Apple é o catalisador da geração moderna de 
smartphones. No início de 2007, ela anunciou o iPhone, que marcou a 
primeira incursão da empresa na criação do seu próprio telefone móvel. 
O produto incluía muitos recursos, como tela sensível ao toque, e focava 
uma experiência de usuário elegante, que se tornaria rapidamente o padrão 
em termos de smartphones. De muitas maneiras, o iPhone permanece 
atualmente como o padrão de excelência para os smartphones, mesmo en-
quanto o mercado continua a evoluir e inovar. O sistema operacional para 
dispositivos móveis da Apple, o iOS, também é encontrado no seu tablet, 



Construindo Aplicativos Móveis com C#16

o iPad, assim como no iPod, o tocador de músicas portátil da Apple. Já 
que a empresa produz tanto os dispositivos quanto o sistema operacional, 
mantém um alto nível de controle sobre seu ecossistema.

Android
Desde que o Google o comprou em 2005 e começou a lançar versões em 
2008, o Android tomou o mercado de smartphones repentinamente. Há 
apenas alguns anos e diversas versões após seu lançamento, a partir de 
fevereiro de 2012, o Android contabiliza mais de 50% do mercado norte-
-americano de smartphones, um número que continua a crescer a cada 
mês (http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2012/4/comScore_Re-

ports_February_2012_U.S._Mobile_Subscriber_Market_Share). A maior parte do 
Android é open source e licenciada em uma forma que dá aos vendedores 
de hardware muita flexibilidade, de modo que o ecossistema dos telefo-
nes com Android é bastante diverso. Em razão dessa flexibilidade, muitos 
vendedores fazem alterações significativas nas versões que acompanham 
os seus dispositivos, de maneira que pouquíssimos dispositivos estão re-
almente executando uma versão inalterada do sistema operacional. Com 
o lançamento do Honeycomb, o Android também começou a fazer valer 
seus direitos no mercado de tablets. Além disso, pode ser encontrado na 
plataforma de televisão do Google, a Google TV, assim como em dispositi-
vos como o Nook Color, da Barnes & Noble, e o Kindle Fire, da Amazon, 
que trazem a riqueza dos tablets para o mundo dos e-readers. O Ice Cream 
Sandwich, a versão do Android depois do Honeycomb, pretende ajudar a 
diminuir a crescente divisão entre os smartphones Android e os tablets.

Windows Phone
Em 2010, a Microsoft lançou o Windows Phone 7, que marcou uma mudança 
há muito esperada em relação à sua plataforma legada do Windows Mobile 
que estava estagnada havia bastante tempo. A interface de usuário do Win-
dows Phone 7, chamada de Metro, é sem dúvida diferente da abordagem 
usada tanto pelo iOS quanto pelo Android. Uma ênfase muito forte é dada 
à simplicidade, à tipografia e a interfaces comunicativas que pretendem 
dar uma sensação de profundidade e de uma experiência natural para o 
usuário. Os vendedores de dispositivos ganham um pouco de liberdade 
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para projetar seus dispositivos, mas a Microsoft mantém um conjunto 
rígido de requisitos que devem ser satisfeitos para assegurar a estabilidade 
e a qualidade, assim como evitar alguns dos problemas de fragmentação 
vistos no Android. Embora a plataforma ainda esteja nos estágios iniciais, 
a Microsoft parece dedicada a impulsioná-la para tentar recuperar alguma 
fatia do mercado que perdeu no decorrer dos anos. No final de 2011, a Mi-
crosoft lançou Windows Phone 7.5, com o codinome Mango, que trouxe 
muitos recursos ausentes desde as primeiras versões, como acesso a câmera 
e bancos de dados locais.

Escreva uma vez, execute em qualquer lugar
O iOS, o Android e o Windows Phone, apesar de serem plataformas móveis, 
apresentam maneiras muito diferentes de executar as tarefas e possuem 
linguagens próprias, as quais são necessárias para fazê-las. Aplicativos iOS 
são escritos em Objective-C, enquanto o Android usa Java. O Windows 
Phone aproveita o .NET Framework, em que as principais linguagens são 
C# e Visual Basic .NET. Você também pode usar C e C++ no iOS e no 
Android, mas elas não são suportadas atualmente pelo Windows Phone 
(veja a tabela 1.1). Como desenvolvedores, não gostamos da ideia de ter que 
repetir todo nosso trabalho três vezes em três linguagens de programação 
diferentes. Além da perda de tempo em fazer o trabalho três vezes, falhas 
encontradas posteriormente provavelmente também terão que ser corrigidas 
três vezes. Para qualquer aplicativo não comum, o problema técnico pode 
crescer rapidamente, de modo que a resposta natural é buscar algum tipo 
de solução para múltiplas plataformas, para minimizar o custo da criação 
e da manutenção de aplicativos para esses dispositivos.

Tabela 1.1 – Linguagens nativas das plataformas

iOS Android Windows Phone

C / C++ X X

Objective-C X

Java X

C# X

Visual Basic .NET X
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A promessa de uma solução do tipo “escreva uma vez, execute em qual-
quer lugar” não é nova no mundo do desenvolvimento. Ela tende a voltar 
sempre que há necessidade de lançar aplicativos multiplataforma, seja em 
dispositivos desktop ou móveis. O mantra foi criado originalmente pela 
Sun, quando estava impulsionando Java para ser a linguagem unificadora 
de todas as plataformas e dispositivos. O conceito certamente não é apenas 
para Java, e nem foi a primeira vez que tal solução foi proposta.

Isso tem um apelo natural para nós, como desenvolvedores. Quem não iria 
querer uma solução geral à nossa disposição? Poderíamos escrever tudo 
uma vez, moldar da forma que quiséssemos e depois instantaneamente 
atingir usuários em todas as plataformas. Infelizmente, coisas que parecem 
boas demais para ser verdade muitas vezes são; há um motivo pelo qual 
Java, em mais de uma década e meia de sua vida, ainda tem que se tornar 
a linguagem comum para desenvolver aplicativos desktop multiplataforma. 
Acho que Nat Friedman, CEO da Xamarin, foi quem melhor definiu isso, 
em uma entrevista que deu no podcast .NET Rocks!:

“‘Escreva uma vez, execute em qualquer lugar perfeitamente’ é um 
unicórnio.”

Deixe-me voltar ao passado só um instante para esclarecer algumas ques-
tões. Não quero que nada neste capítulo, ou neste livro, seja considerado 
desprezo pelos frameworks que decidiram usar essa abordagem para resolver 
o problema. A armadilha da solução perfeita atua nas duas direções. Não 
importa o contexto, nunca há uma solução tão perfeita que resolva todos 
os problemas. Em vez disso, o que destacarei neste livro deve demonstrar 
apenas uma abordagem de solução. É outro conjunto de ferramentas para 
juntar às que já possui como desenvolvedor.

Dito isso, vamos parar um momento para pensar em quem se beneficia 
mais com o método “escreva uma vez, execute em qualquer lugar”. Você 
poderia argumentar que o usuário se beneficia do fato de você ser mais 
ágil na comercialização e no suporte da plataforma dele e, embora exista 
uma certa verdade nisso, eu tendo a discordar. Em vez disso, no final das 
contas, somos nós, os desenvolvedores, que realmente nos beneficiamos 
com a redução do tempo gasto para escrever e lançar nossos aplicativos. 
Todavia, essa redução no tempo de desenvolvimento normalmente envolve 
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concessões que prejudicam a experiência do usuário. Cada plataforma tem 
suas próprias configurações de hardware, com diferentes tamanhos de tela, 
resoluções e botões. Cada uma tem o seu próprio conjunto de metáforas e 
diretrizes de interação com o usuário a respeito de como o aplicativo deve 
se parecer e se comportar. Para que seus aplicativos se pareçam e atuem de 
forma nativa, devem se comportar como outros aplicativos nessa plataforma.

Escrever para o menor denominador comum pode acabar fazendo com que 
seu aplicativo não pareça nativo em nenhuma das plataformas. Os aplica-
tivos no Windows Phone são projetados para se parecer e se comportar de 
modo diferente dos aplicativos para iOS, e isso é algo que deve ser aceito em 
vez de encoberto ou ignorado. Em última análise, isso é o que diferenciará 
seu aplicativo dos outros que usam atalhos pelo caminho.

No momento, você provavelmente está pensando “Então, se não estou 
escrevendo na linguagem nativa da plataforma e não estou empregando 
um desses frameworks multiplataforma, como você espera que eu escreva 
meus aplicativos?”. 

Uma abordagem alternativa
O que proporei é uma abordagem alternativa, em que você poderá usar 
o poder do .NET Framework, junto com a poderosa linguagem C#, em 
todas as três plataformas. Embora isso possa soar semelhante a “escreva 
uma vez, execute em qualquer lugar”, a diferença chave é que C# e as 
Base Class Libraries são usadas como uma biblioteca e uma linguagem 
universal em que os elementos específicos do dispositivo e da interface 
não são abstraídos, mas, sim, expostos aos desenvolvedores. Isso significa 
que os desenvolvedores criam aplicativos nativos usando três modelos de 
programação de interface de usuário diferentes, um para cada plataforma, 
ao mesmo tempo em que usam C# em todas.

Conforme mencionado anteriormente, .NET é exposto de forma nativa no 
Windows Phone, de modo que não há problemas aí. Contudo, sabemos 
que tanto no iOS quanto no Android não é assim, então como podemos 
fazer com que funcione? Para ajudar a contornar essa falha, uma empresa 
chamada Xamarin criou dois produtos, o MonoTouch e o Mono for Android. 
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Exploraremos os dois em maior profundidade em capítulos posteriores, 
mas a questão é que eles permitem que se escreva aplicativos nativos em 
C# (veja a tabela 1.2), fornecendo ligações (bindings) para as bibliotecas 
nativas e conjuntos de ferramentas da plataforma, de modo que seu alvo 
sejam as mesmas classes de Objective-C para iOS ou Java for Android. Pelo 
fato de você estar trabalhando nos conjuntos de ferramentas de interface 
de usuário nativos da plataforma, não precisa se preocupar em como fazer 
seu aplicativo parecer e agir de modo nativo na plataforma, uma vez que 
ele já faz isso.

Tabela 1.2 – Linguagens nativas de plataformas com ferramentas Mono 

iOS Android Windows Phone

C / C++ X X

Objective-C X

Java X

C# X X X

Visual Basic .NET X

A Apple é conhecida por ser rígida com relação ao que é disponibi-
lizado na App Store, de forma que você talvez esteja imaginando se 
ela só aceitará aplicativos escritos nativamente em Objective-C. Há 
milhares de aplicativos MonoTouch na loja. Na verdade, o iCircuit, 
um aplicativo MonoTouch, vinha com suas unidades iPad 2 de 
demonstração que foram enviadas para as lojas.

Conforme os nomes dão a entender, o MonoTouch e o Mono para Android 
disponibilizam .NET no iOS e no Android aproveitando o Mono, uma im-
plementação open source e multiplataforma da CLI (Common Language 
Infrastructure), um padrão ISO que define o ambiente de execução virtual 
usado por C#. Apesar de serem produtos comerciais, ambos oferecem 
versões gratuitas, que não expiram e permitem a você instalar o simulador 
de iOS ou o emulador de Android. Não há risco em experimentá-los. No 
próximo capítulo, veremos como podemos começar a usar essas ferramentas 
e a criar nosso primeiro aplicativo durante esse processo.
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A Apple e o Google lançam novas versões com regularidade, de 
modo que você talvez esteja imaginando o que isso significará se 
estiver usando o MonoTouch ou o Mono for Android. Geralmente, 
não há um período de espera, já que ambos os produtos seguem 
os programas beta para iOS e Android. Por exemplo, o MonoTouch 
geralmente lança as conexões para um novo sistema operacional até 
24 horas após o lançamento oficial da Apple. Além do ciclo rápido 
de lançamentos, a Xamarin oferece suporte qualificado para seus 
produtos, fornecendo respostas rápidas por meio de listas de cor-
respondência e IRC e mantendo uma documentação completa e de 
leitura fácil. Mesmo além da Xamarin, a comunidade Mono de modo 
geral é muito ativa e amigável também. Você pode obter informações 
sobre a empresa e seus produtos em http://www.xamarin.com/.

Se você já for um desenvolvedor .NET, pode iniciar imediatamente, já com 
os namespaces e classes familiares da Base Class Library à sua disposição. 
Já que o Mono Framework está sendo usado para executar seu código, 
você não precisa se preocupar se Objective-C ou Java implementam um 
determinado recurso de C# que queira usar. Isso significa que você obtém 
coisas como generics, LINQ to Objects, LINQ to XML, eventos, expressões 
lambda, reflection, garbage collection, pooling de threads e recursos de pro-
gramação assíncrona. Indo mais fundo ainda, muitas vezes você também 
pode aproveitar várias bibliotecas .NET de terceiros nos seus aplicativos. 
Você pode se concentrar na resolução de problemas do negócio em vez de 
aprender e enfrentar outro conjunto de linguagens novas.

Por melhor que isso seja, a grande vantagem dessa abordagem é a capacidade 
de compartilhar uma grande parte do núcleo do seu aplicativo por todas 
as plataformas. A chave para aproveitar isso ao máximo é estruturar seus 
aplicativos de forma que você deixe sua lógica central (core) de negócio 
em uma camada separada, independente de qualquer interface de usuário, 
e a referencie nas diversas plataformas. Fazendo isso, cada aplicativo se 
torna basicamente uma camada de interface de usuário nativa sobre essa 
camada compartilhada, de modo que você obtenha todos os benefícios de 
uma experiência nativa de usuário sem ter que reescrever a funcionalidade 
básica do aplicativo sempre (veja a tabela 1.3). No capítulo 3, exploraremos 
algumas técnicas disponíveis para ajudar a manter o máximo de código 
possível nessa camada compartilhada e maximizar o reúso de código pelas 
plataformas.
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Tabela 1.3 – Camadas do aplicativo

iOS Android Windows Phone

Runtime Mono Mono .NET

Lógica do negócio C# C# C#

Interface de usuário MonoTouch Mono for Android Silverlight

As classes e os métodos disponibilizados por um framework constituem 
o que é chamado de perfil. O perfil .NET disponibilizado tanto pelo 
MonoTouch quanto pelo Mono for Android é baseado no perfil do Mono 
Mobile. O perfil móvel é uma versão da API .NET 4.0 que possui alguns 
dos recursos de servidor e desktop removidos pelo fato de serem executados 
em dispositivos embutidos pequenos, como o namespace System.Configuration. 
Esse perfil é muito semelhante ao núcleo do Silverlight, que também é 
um subconjunto do perfil .NET completo (full) pelo mesmo motivo. Já 
que o Windows Phone também é baseado no Silverlight, há uma grande 
quantidade de sobreposição entre todos esses três perfis, o que significa que 
o código que não seja de interface de usuário que você escreve para uma 
plataforma provavelmente seja compatível com as outras duas.

Tecnicamente, a plataforma Windows Phone suporta o desenvolvi-
mento de aplicativos que usam ambos os frameworks Silverlight e 
XNA. Já que o XNA é mais apropriado para o desenvolvimento de 
jogos, este livro enfocará a criação de aplicativos com Silverlight. Por 
definição, os jogos definem suas próprias interfaces de usuário, então 
nem todos os problemas citados anteriormente com relação a pro-
porcionar uma boa experiência ao usuário em diversas plataformas 
necessariamente se aplicarão quando do desenvolvimento de jogos.

O projeto MonoGame fornece uma implementação XNA 2D que é 
executada tanto no MonoTouch quanto no Mono for Android. Esse 
é um projeto comunitário de terceiros que está continuamente em 
desenvolvimento. Mais informações sobre o projeto MonoGame 
podem ser encontradas em http://github.com/mono/MonoGame.

Em capítulos posteriores, exploraremos diversos padrões e técnicas para 
ajudar a maximizar a funcionalidade que pode ser colocada na camada 
compartilhada. Após vermos o processo de criação de um aplicativo simples 
para iOS, Android e Windows Phone, examinaremos muitas das tarefas 
comuns que você irá querer executar nos seus aplicativos, tais como usar 
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dados da Internet, persisti-los no sistema de arquivos ou em um banco 
de dados, acessar informações de localização de um dispositivo e mapear 
capacidades. À medida que formos vendo esses tópicos, discutiremos como 
você pode obter um pouco de reusabilidade de código aí também.

Também vale a pena observar que, como o .NET é amplamente utilizado, 
reusar código nessa camada compartilhada não se limita apenas a aplicativos 
para dispositivos móveis ou a apenas aplicativos baseados no Silverlight. 
Já que o perfil do Silverlight é basicamente um subconjunto do .NET Fra-
mework completo (full), além do Silverlight para web ou desktop, o mesmo 
código pode ser usado em aplicativos escritos em ASP.NET, WPF, Windows 
Forms ou até mesmo em um aplicativo Windows 8 Metro. Usando o Mono, 
você também pode levar seu código para o Linux ou até mesmo o Mac, 
usando o MonoMac, que utiliza uma abordagem semelhante ao MonoTouch 
e Mono for Android. No final, seu código pode segui-lo em qualquer lugar 
em que o .NET Framework vá. Isso é bastante poderoso.

Resumo
Neste capítulo, examinamos alguns dos nomes importantes no mundo do 
smartphone e avaliamos algumas das opções que temos disponíveis como 
desenvolvedores para criar aplicativos para esses dispositivos. Exploramos 
como abranger essas três plataformas usando o .NET Framework, assim 
como os benefícios que esse método nos traz. Usando essa abordagem, você 
pode desenvolver aplicativos inteiramente nativos em cada plataforma sem 
ter que abstrair a interface de usuário, ao mesmo tempo em que pode reusar 
o grosso do seu código em todas elas. No próximo capítulo, examinaremos 
a configuração do seu ambiente de desenvolvimento e a criação do seu 
primeiro aplicativo em todas as três plataformas.


