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Desenvolvedores de
aplicativos móveis
m dos atrativos de se obter
um smartphone é, além da
possibilidade de acessar à
internet em qualquer lugar, utilizar os mais diferentes aplicativos
direcionados a esses celulares, como o iPhone e aqueles que possuem o sistema operacional Android. Ser desenvolvedor desses
aplicativos pode ser uma opção
criativa de renda.
Maurício Júnior, de São Paulo, já
criou 14 diferentes apps – como
são chamados os aplicativos da
Apple – direcionados para o iPhone e o iPad. As utilidades desses
programas vão desde auxiliar os

U

gastos no cartão de crédito, controlar de forma mais precisa o consumo do combustível e até mesmo
para fins de diversão.
De acordo com Maurício Júnior,
é possível ser um desenvolvedor
de aplicativos móveis em tempo
integral.
“É possível, porém não é o meu
caso, já que trabalho para uma empresa que desenvolve softwares
para o governo. No meu tempo livre criei alguns aplicativos pagos e,
lógico que colocando um programa assim, pode vir um lucro que
ajuda. Existem pessoas que têm
um ganho de mais de US$ 1 mil
ARQUIVO PESSOAL MAURÍCIO JÚNIOR

MAURÍCIO
JÚNIOR, que mora
em São Paulo, já
criou 14 diferentes
aplicativos da
Apple. Ele fez
faculdade de
Processamento
de Dados, é
mestrando em
Engenharia
Elétrica e já
publicou sete livros

por dia só com a venda desses aplicativos”, afirma Maurício.
Para desenvolver esse tipo de
programa, os interessados precisam ter conhecimento em linguagens que são comuns a estudantes,
cursos relacionados à computação
e conhecerem especificidades das
plataformas, como as existentes
nos produtos da Apple.
“Existem brasileiros que sabem
programar bem e, muitas vezes,
ainda nem estão no curso universitário. Um dia desses vi um menino de 12 anos que programou um
aplicativo muito bom e teve uma
boa quantidade de vendas no site
Apple”, diz Maurício.
O garoto em questão é Rafael
Costa, que mora no Distrito Federal. Ele criou um aplicativo denominado Sweet Tweet, indicado para aqueles que desejam enviar
uma mensagem para o Twitter,
mas sem ler o que outros usuários
postaram.
Além dessa ferramenta para o
microblog Twitter, Rafael disponibiliza na loja virtual iTunes um
programa com todas as obras de
Machado de Assis. A invenção
custa US$ 1.

PARA
desenvolver
aplicativos
móveis, é
preciso ter
conhecimento
em linguagens
que são comuns
a estudantes
e cursos
relacionados à
computação

DESENVOLVEDOR DE APLICATIVOS

Ganho de US$ 1 mil por dia
> FATURAMENTO: Existem desenvol-

vedores que faturam até US$ 1 mil
por dia, dependendo da popularidade do arquivo.
> ATUAÇÃO: Podem criar programas
para sistemas operacionais de
smartphones, inclusive o Android e
os direcionados para o iPhone.
> QUEM PODE TRABALHAR: Profissio-

nais de cursos relacionados à computação possuem conhecimento e
domínio das ferramentas capazes de
produzir esses aplicativos.
> CURIOSIDADE: Um garoto brasileiro
de 12 anos criou um aplicativo que
permite enviar mensagens ao Twitter sem a necessidade de ver o que os
outros usuários postaram.

