
Demian, fundador e CEO da Action Creations, 
geralmente se concentra em desenvolvimento para 
múltiplas plataformas, mas tem visto uma quantidade 
cada vez maior de clientes de alto perfil com interesse 
em aplicativos para tablets BlackBerry PlayBook. 
O desenvolvedor brasileiro também mantém uma 
presença sólida na América do Sul, com aplicativos 
implementados em várias empresas da região. 

Conversamos com Demian, que explicou por que 
a Action Creations gosta de trabalhar com as 
ferramentas de desenvolvimento da Research In 
Motion® (RIM®), como o mercado de aplicativos para 
tablets BlackBerry PlayBook oferece um potencial 
ainda inexplorado e a importância de trabalhar em 
colaboração com as equipes da RIM.

P: Por que você decidiu desenvolver aplicativos 
para tablets BlackBerry PlayBook?

Demian: Nossa empresa se concentra em 
desenvolvimento para múltiplas plataformas, o que 
nos permite ganhar experiência de desenvolvimento 

para vários tablets. Preferimos trabalhar com o 
BlackBerry WebWorks, Adobe ActionScript e Adobe 
Flash porque, para nós, é mais simples do que 
desenvolver com Objective-C ou Java®. Com base 
em nossa experiência, o tablet BlackBerry PlayBook 
é, sem dúvida, a melhor plataforma para aplicativos 
baseados em Adobe, em termos de desempenho e 
velocidade. O processamento no aparelho é rápido, e a 
RIM oferece uma tonelada de frameworks e APIs grátis 
como parte do SDK para tablets BlackBerry PlayBook, 
ajudando a criar exatamente o que se tem em mente. 

P: Como o mercado de aplicativos para 
tablets BlackBerry PlayBook difere de outras 
plataformas?

Demian: Identificamos uma grande oportunidade 
no mercado de tablets BlackBerry PlayBook, pois 
não está tão saturado como os mercados dos tablets 
concorrentes, que estão, em sua maioria, cheios 
de aplicativos gratuitos de baixa qualidade. Nesses 
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mercados, há aplicativos de sobra que não foram criados 
com a qualidade que consideramos necessária. Sem 
mencionar que há tantos aplicativos que fazem exatamente 
a mesma coisa e que não têm nenhum elemento realmente 
diferenciador.  

Além disso, o mercado BlackBerry App World™ não tem uma 
enxurrada de aplicativos, e vemos isso como uma grande 
oportunidade para trabalhar com uma plataforma nova e 
crescente, na qual nossa tecnologia funciona muito bem. É 
um mercado em grande medida inexplorado, e quem chegar 
primeiro encontrará grandes vantagens. 

P: Como é o apoio que você tem recebido da RIM em 
comparação com outras plataformas?

Demian: Para Adobe e cada vez mais no desenvolvimento 
com HTML 5, há comunidades on-line enormes e muito 
prestativas. Quando tenho dúvidas específicas sobre o 
desenvolvimento para BlackBerry, a equipe da RIM e suas 
comunidades têm sido ótimas.  

Em vários casos, pudemos entrar em contato direto com 
a equipe da RIM e obter ajuda. Também recebemos apoio 
para outras iniciativas que iniciamos, como o Flash Camp 
Brazil, uma conferência para desenvolvedores, designers e 
estudantes. 

Não importa a dúvida ou o problema, é fácil encontrar 
alguém disposto a ajudar na equipe da RIM. Não recebemos 
esse nível de atenção de outros OEMs ou fornecedores de 
sistemas operacionais. 
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P: Fale sobre a premissa do sucesso do aplicativo e sua 
experiência no AT&T Mobile App Hackathon 2012.

Demian: No caminho de San Diego para o evento, 
percebemos que um dos requisitos era utilizar a API 
m-Health API oferecida pela AT&T. Depois de sofrer 
várias lesões durante vários anos de surfe, e em vista da 
importância que a mídia social tem adquirido, tivemos a 
ideia de documentar uma lesão e ao mesmo tempo nos 
gabarmos dela na comunidade integrada ao aplicativo. Os 
médicos também podem utilizar o aplicativo para ajudar a 
diagnosticar a lesão e recomendar tratamentos.   

Foi incrível participar do AT&T Mobile App Hackathon 
2012. Escolhemos o Adobe AIR para desenvolver o 
aplicativo por causa do impacto visual que queríamos 
para o aplicativo. O Hackathon durou sete horas e 
realmente comprovou a rapidez com que se desenvolve 
um aplicativo para tablets BlackBerry PlayBook. Embora 
fosse um protótipo de aplicativo, duas pessoas conseguiram 
conceber e desenvolver um aplicativo de alta qualidade 
e funcionalidade. Acho que teria sido quase impossível 
desenvolver o próprio esqueleto gráfico em qualquer outra 
plataforma no tempo disponível. 


