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CONTRIBUTOS DO PROGRESSIVE WEB APPS À PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

Patrícia Esteves TRINDADE, (UNESP)1
Letícia Passos AFFINI (UNESP)2

Resumo
O artigo aborda a utilização da tecnologia Progressive Web Apps (PWA) na produção audiovisual. O

PWA faz parte da nova geração de aplicativos que combinam os benefícios de um aplicativo nativo
com os modernos recursos da Web. O site desenvolvido com o PWA emerge a partir de uma página
web simples, que “roda” em um navegador mobile e, à medida que o usuário interage com a
aplicação, adquire, progressivamente, a aparência de um aplicativo e oferece funcionalidades que
anteriormente só eram disponibilizadas por aplicações nativas, como a instalação de um ícone na
homescreen do dispositivo, notificações push, funcionamento offline, acesso a recursos como
câmera, acelerômetro, gps, realidade virtual, entre outras. O PWA proporciona ao usuário uma
experiência mobile de forma progressiva e não intrusiva, como também maior usabilidade, por
oferecer os padrões de simplicidade característicos da web. O Progressive Web Apps tem sido
utilizado principalmente em aplicações mobile de e-commerce e redes sociais. Estudos de casos
apresentados pela Google Developers demonstram que empresas como Lancôme, Twitter Lite,
MakeMytTrip, Forbes, Mynet, Ola, OLX, Tinder, entre outras, estão migrando suas aplicações para
PWA e obtendo resultados expressivos relacionados à taxa de conversão, tempo de carregamento
das páginas, transferência de dados e engajamento dos usuários (https://developers.google.com/web/
showcase/, acessado em 07 de julho de 2019). A pesquisa Comscore aponta que os usuários consomem
o dobro de minutos em dispositivos mobile, se comparado a desktop, e a plataforma de acesso
dominante é o smartphone (COMSCORE, 2018). O tempo digital foi intensamente transferido para
as plataformas móveis, e o conceito mobile first não é mais exclusivo dos negócios e consumidores
de tecnologia e sim um padrão de um número crescente de usuários da internet, que passam a maior
parte do tempo digital em dispositivos móveis. A pesquisa revela também que setores como o de
multimídia e o de de visualização de vídeos estão revertendo tendências e estão convergindo para o
mobile. Com base nesse cenário, o trabalho tem por objetivo demonstrar a usabilidade dos recursos
PWA na elaboração de um aplicativo mobile que dê suporte à produção audiovisual; será
desenvolvido um protótipo que evidencie as funcionalidades e explore os conceitos e recursos
disponíveis para esse tipo de aplicação. Como metodologia, realizou-se um estudo exploratório a
partir de levantamento bibliográfico, com aportes teóricos sobre os conceitos, tendo como fonte
mais expressiva os sites da Google Developers e de Tal Ater. Para a implementação do protótipo
será utilizada a pesquisa experimental, que “Consiste essencialmente em determinar um objeto de
estudo, selecionar as variáveis capazes de influenciá-lo e definir as formas de controle e de
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observação dos efeitos que a variável produz no objeto” (GIL, 2002. p. 48). Por ser uma aplicação
prática, deverá responder à seguinte pergunta da pesquisa: Quais são os contributos da PWA no
desenvolvimento de aplicações móveis para a produção audiovisual? Para tal, o protótipo
desenvolvido contará com duas fases: na primeira, serão desenvolvidos os itens essenciais para uma
aplicação web progressiva e, na segunda, serão inseridos os recursos necessários à produção
audiovisual. Na primeira fase, já concluída, foram utilizadas técnicas de design responsivo, que
consistem na estruturação do layout para que a aplicação se adapte a qualquer tipo de dispositivo, já
que o PWA funciona em dispositivos móveis e em computadores, usando uma única base de código.
O service worker foi implementado para pré-armazenar os recursos do aplicativo, necessários para
executar e armazenar, em cache, os dados do tempo de execução, para melhorar o desempenho, ser
rápido e proporcionar uma experiência offline. Para a aplicação ser instalada na homescreen do
dispositivo foi utilizado o manifesto do aplicativo da web (app manifest), que é um arquivo JSON
simples, que informa ao navegador sobre o aplicativo da web e como ele deve se comportar quando
“instalado”. Foi possível verificar, nessa primeira fase, que as tecnologias e técnicas fundamentais,
apoiadas nos conceitos do Progressive Web Apps, são viáveis. Trazem, também, benefícios para os
desenvolvedores, usuários e empresas por utilizarem linguagem de programação simples e
abrangente, como HTML, CSS e JavaScript, e a portabilidade para outros navegadores e
plataformas, com a disponibilização em diversos tipos e formatos de dispositivos, atrai o
engajamento de novos usuários. Por ser uma tecnologia emergente e com recursos em constante
aprimoramento, espera-se, na segunda fase, atender os objetivos propostos.
Palavras-chave: audiovisual; progressive web apps; inovação; tecnologia.
Introdução
O desenvolvimento de aplicativos e web app está cada vez mais similar, tanto em recursos
disponibilizados para sua criação quanto nos serviços oferecidos pelas aplicações (web/app).
O sucesso dos aplicativos se deu a partir de 2007, com o lançamento do iPhone da Apple e,
posteriormente, de sua loja de aplicativos, a Apple Store. A busca por desempenho e acesso a
recursos dos dispositivos fomentou o crescimento do mercado de aparelhos móveis e diversas
funcionalidades foram acrescentadas aos smartphones, oferecendo, assim, a seus usuários inúmeras
ferramentas para cada tipo de necessidade. Os apps abrangem vários setores, como bancos, lojas
online, comércio eletrônico, jogos e vários outros.
O crescimento da web possibilitou mudanças na forma como as pessoas acessam à internet,
e o uso dos dispositivos móveis (tablets, smartphones, notebook) tornou a web verdadeiramente
ubíqua. Antes, os sites eram construídos para serem acessados em um navegador por meio de
mouse, teclado e visualizados em uma tela de tamanho satisfatório. Atualmente, a gama de
dispositivo móveis, com diversidade de modelos, acesso touchscreen, redes móveis, inúmeras
tecnologias e recursos disponibilizados pelos smartphones, é imensa e há a necessidade de uma
nova web, que suporte essa expansão de dispositivos e que ainda esteja preparada para as novas
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tecnologias. Com a web já é possível desenvolver sites ou web apps para todos os tipos de
dispositivos, seja para fins pessoais, entretenimento ou até algo profissional, como: lojas online,
redes sociais, extensão de lojas físicas, jogos, comunicação, educação, fotografia, notícias e
revistas, e outras diversas necessidades que facilitam a vida diária de seus usuários.
Mesmo com o universo de aplicativos se expandindo em todas as plataformas, a web foi se
reinventando e especificações como HTML 5 e JavaScript foram ganhando novos padrões,
culminando no renascimento da plataforma e um novo foco em dispositivos móveis. Reformulada, a
web apresenta uma proposta para unificar as interfaces e agilizar o desenvolvimento de aplicações,
tornando a experiência de WebApps quase indistinguível do uso de aplicativos nativos.
Progressive Web Apps ou PWAs (Aplicações Web Progressivas, em português) são o novo
passo para a evolução da web. Para ser considerada uma PWA a implementação deve conter um
conjunto de técnicas para oferece a melhor experiência na web e, progressivamente, oferecer
funcionalidades que antes só estavam disponíveis nativamente, seja no desktop ou no mobile. O
PWA faz parte da nova geração de aplicativos que combinam os benefícios de um aplicativo nativo
com os modernos recursos da Web. O site desenvolvido com o PWA emerge a partir de uma página
web simples, que “roda” em navegador mobile e, à medida que o usuário interage com a aplicação,
adquire, progressivamente, a aparência de um aplicativo e oferece funcionalidades que
anteriormente só eram disponibilizadas por aplicações nativas, como a instalação de um ícone na
homescreen do dispositivo, notificações push, funcionamento offline, acesso a recursos como
câmera, acelerômetro, gps, realidade virtual, entre outras. O PWA proporciona ao usuário uma
experiência mobile de forma progressiva e não intrusiva, como também maior usabilidade, por
oferecer os padrões de simplicidade característicos da web.
Conforme apresentado acima, observa-se que a web está em um patamar crescente, sendo
utilizada e acessada nos mais diversos tipos de dispositivos, inclusive móveis. Criar aplicações
distintas para smartphones, tablets, desktops, TVs, ou para qualquer outra tecnologia que surgir,
parece ser impraticável. Diante disso, o objetivo deste artigo é demonstrar a usabilidade dos
recursos PWA na elaboração de um protótipo mobile que dê suporte à produção audiovisual,
considerando: utilizar técnicas de design responsivo; implementar o service worker para préarmazenar os recursos do aplicativo para melhorar o seu desempenho, rapidez e experiência offline;
e instalação na homescreen do dispositivo. Com o foco na usabilidade da aplicação em dispositivos
móveis, será aplicado o desenvolvimento da técnica mobile-first, e apresentado os resultados de sua
utilização.
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Como metodologia, realizou-se um estudo exploratório a partir de levantamento
bibliográfico, com aportes teóricos sobre os conceitos, tendo como fontes mais expressivas os sites
da Google Developers e de Tal Ater. Para a implementação do protótipo será utilizada a pesquisa
experimental, onde serão inseridos processos da produção audiovisual, e observada a sua forma de
usabilidade em uma aplicação web progressiva.
Aplicações Progressivas
Progressive Web Apps estão alinhadas à ideia de Progressive Enhancement, ou melhoria
progressiva, que busca criar aplicações que atendam ao maior número de pessoas possível, com
acesso contínuo, sem nenhum tipo de restrição tecnológica. Desenvolver uma aplicação com
melhoria progressiva significa disponibilizar aplicações para todos os tipos de usuários,
microcomputadores ou dispositivos móveis, com navegadores atualizados ou obsoletos, com
conexão à internet ou não.
Progressive Web Apps é uma metodologia de desenvolvimento de aplicativos web que
permite aos desenvolvedores criarem aplicações utilizando linguagens simples da web como
HTML, CSS e JavaScript. Em plataformas móveis, funcionam como aplicativos nativos, mas que
não precisam ser baixados em uma loja de aplicativos. São executados diretamente no browser do
dispositivo, acessando a URL da aplicação, sendo facilmente portados para qualquer tipo de
navegador e plataforma, sem a necessidade de implementação para cada sistema operacional do
aparelho do usuário e devem estar disponíveis até mesmo quando o usuário estiver sem conexão.
Serão apresentados, de forma sucinta, os requisitos necessários para que uma aplicação seja
considerada um Progressive Web Apps. Destaca-se que este tema está melhor discutido no artigo
Apontamentos a cerca do Progressive Web Apps, publicado em https://www.doity.com.br/anais/
jig2018/trabalho/81964.
Service Worker
O service worker é um script executado em segundo plano, separado da aplicação. É o
responsável por implementar funcionalidades offline (independentemente de conectividade),
cacheando os dados do servidor automaticamente; sincronização em segundo plano (mantendo a
aplicação sempre atualizada); e pode ser usado como proxy, entre a aplicação e o servidor. O service
worker precisa ser registrado na aplicação antes de estar disponível para uso.
HTTPS
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Em uma aplicação progressiva o uso do protocolo HTTPS é obrigatório. HTTPS é a sigla
em inglês de Hyper Text Transfer Protocol Secure, que, em português, significa “Protocolo de
Transferência de Hipertexto Seguro”; é o responsável pela encriptação dos dados fornecidos, requer
a autenticação dos servidores, entre outras ferramentas que garantam a segurança dos dados
enviados e recebidos pelo usuário. Em modo de desenvolvimento é possível usar o service worker
com localhost, porém, quando a PWA é instalada em produção, é necessário o uso de HTTPS para
registrar o service worker.
Web App Manifest
O objetivo do arquivo de manifesto é expor certas configurações modificáveis para
desenvolvedores de aplicativos. Essas configurações apresentam o caminho da imagem do logotipo,
nome do aplicativo, splash screen e muito mais. Em suma, o manifesto pode ser usado para
modificar o comportamento e o estilo dos aplicativos do PWA.
Mobile First
A principal diferença entre um dispositivo móvel e um desktop é o espaço disponível para o
conteúdo, ou seja, a área útil da página. Até mesmo com a opção de rolagem da tela, ainda assim a
quantidade de informações que cabem em um smartphone é bem menor que na tela de um
computador convencional. No entanto, a utilização de dispositivos móveis é muito mais flexível e
os mesmos podem ser usados em mais situações que um desktop.
O fato de os dispositivos móveis trazerem mais liberdade de uso acarreta algumas restrições,
que são vivenciadas em seu desenvolvimento. Dentro deste contexto, iniciar o design de uma
aplicação levando em consideração as restrições do mobile e evoluir para o desktop é uma prática
vantajosa. O design mobile-first prioriza focar o melhor conteúdo, compreendendo as limitações do
mobile e, assim, elaborar um design mais simples e funcional. Envolve ainda a preocupação em
fazer com que os usuários se sintam confortáveis ao navegar pela internet, tanto em um dispositivo
móvel quanto em um notebook ou PC.
No conceito mobile-first dois itens são essenciais para o seu desenvolvimento: Design
Responsivo e Progressive Enhancement. O design responsivo é um método de desenvolvimento que
permite que a aplicação se ajuste automaticamente às telas de diferentes dispositivos, exibindo o
conteúdo de forma que os usuários se sintam confortáveis ao navegar. O Progressive Enhancement,
ou melhoria progressiva, significa que, ao se projetar uma aplicação, desenvolve-se o design web a
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partir da plataforma móvel (smartphones), que tem mais restrições e limitações de tela,
processamento e conexão, e depois expande os recursos para o desktop.
Desenvolvimento
Para o desenvolvimento do protótipo será utilizada a abordagem mobile-first, com a
intenção de apresentar ao usuário de dispositivos mobile uma experiência completa, de forma
intuitiva, informativa e confortável.
Ao passo que o trabalho visa atender à produção audiovisual, com base no Roteiro, foi
necessário analisar os principais itens que seriam implementados, para, com isso, observar o
comportamento dos recursos da metodologia PWA em seu desenvolvimento. Desse modo, este
artigo apresentará a elaboração do roteiro, abrangendo: storyline, sinopse, argumento e escaleta.

Ferramentas e Tecnologia de Desenvolvimento
A elaboração do protótipo proposto deverá se utilizar de tecnologias que explorem a
aplicabilidade dos conceitos fundamentais do progressive web apps e o desenvolvimento de
aplicações móveis. Dentre elas estão: linguagens básicas de desenvolvimento web – HTML, CSS e
JavaScript; DevTools do Chrome, conjunto de ferramentas para a criação e a depuração de páginas
web, que permitem aos desenvolvedores o acesso aprofundado na parte interna do navegador e sua
aplicação; Node.js é um servidor de programas que constrói aplicações web, escaláveis e de alta
performance, e opera com requisições HTTPS. Para o design será utilizado o framework
Materialize, sistema desenvolvido pela equipe de designers do Google que agrega experiências
digitais e dos usuários, por meio da usabilidade do software em diversas plataformas e tipos de
dispositivos.
Chrome DevTools
O Chrome Developer Tools, ou somente DevTools, é um conjunto de ferramentas para a
criação e a depuração de páginas web incorporadas ao Google Chrome. Permite acesso aprofundado
na parte interna do navegador e da aplicação web, sugerindo recursos mais populares e úteis ao
desenvolvimento.
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Node.js
O Node.js é uma plataforma construída sobre JavaScript, assíncrono, orientado a eventos e
de código aberto. Possibilita o processamento, renderização e a execução de elementos diretamente
no servidor. Isso permite usufruir de vários aspectos e elementos do JavaScript, facilitando a
programação, tais como: sintaxe; semântica; rapidez; e gama de recursos. O principal objetivo do
Node.js é permitir que o JavaScript seja utilizado do lado do servidor, para que se obtenham
aplicações de rede mais eficientes e escaláveis.
Materialize
Dado o cenário de desenvolvimento de um web app é imprescindível que o design seja
agradável, responsivo e usual, ou seja, uma melhor User Experience (UX). Para isso será utilizado o
framework Materialize. Criado e projetado pelo Google, o framework Materialize combina os
princípios clássicos do design bem-sucedidos com a inovação e a tecnologia. Permite uma
experiência de usuário unificada, com um design limpo, aparência objetiva e consistente para
aplicativos e páginas mobile em diferentes plataformas. (MATERIALIZECSS, 2019).

Desenvolvimento da Aplicação
Neste tópico serão explorados os conceitos que envolvem a criação de uma aplicação web
progressiva, exibindo passos da criação da aplicação. Alguns códigos serão apresentados somente
para a demonstração do que está sendo desenvolvido.
Arquivo manifest.json
O principal objetivo do arquivo de manifesto é fornecer informações sobre a aplicação web.
É um arquivo JSON que contém informações como nome da aplicação, autor, ícones e descrição.
Essas informações são usadas para instalar a aplicação na página inicial do dispositivo, como
demonstrado nas imagens abaixo:

Figura 1- Arquivo manifest.json
Elaboração Própria
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Figura 2- Ícone de Inicialização do Aplicativo
Elaboração Própria

Após a criação do manifest.json é possível verificar, no browser, se a “instalação” do
arquivo foi feita corretamente acessando as ferramentas de desenvolvedor, por meio do Chrome
Developer Tools, conforme demonstrado na imagem a seguir:

Figura 3- DevTools - Arquivo manifest.json
Elaboração Própria

Criando um service worker
O service worker é um script que é executado em segundo plano, separado da aplicação e é
o diferencial de uma aplicação PWA. Ele é responsável por tarefas como:
!

Funcionalidades offline (independentemente de conectividade), ou seja, é

responsável por verificar o estado da rede;
!

Sincronização da aplicação em segundo plano (sempre atualizado), ou seja, verifica

automaticamente se existe uma versão mais nova dos arquivos da aplicação e
automaticamente a atualiza, além de poder ser usado como proxy entre a aplicação e o
servidor e poder cachear os dados do servidor automaticamente, para uso offline também;
!

Notificações push (engajável).

O service worker precisa ser registrado na aplicação antes de estar disponível para uso. No
entanto, somente se o navegador oferecer suporte para o service worker é que as funcionalidades
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citadas acima ficarão disponíveis. Caso o usuário acesse a aplicação com uma versão antiga do
navegador, ou ainda se o navegador não oferecer suporte ao service worker, a aplicação rodará
normalmente, porém com funcionalidades reduzidas.
Para verificar se o service worker foi instalado e se está em funcionamento, será utilizada a
ferramenta DevTools, conforme ilustrado pela figura abaixo:

Figura 4 - DevTolls - Instalação ServiceWorker
Elaboração Própria

Com a instalação do service worker foi possível instalar a aplicação no dispositivo móvel,
conforme figura 2, bem como ver a inicialização do aplicativo com a tela de splash screen. A tela
splash screen só é apresentada em dispositivos móveis e quando o aplicativo é instalado na
homescreen do aparelho.

Figura 5 - Página Inicial
Elaboração Própria
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Figura 6- Tela Splash Screen
Elaboração Própria

Design Responsivo
Com a diversidade de tamanhos de telas entre celulares, tablets, desktops, consoles de jogos,
TVs, e até wearables, é importante que a aplicação desenvolvida possa se adaptar a qualquer tipo de
tamanho de tela. Por estar desenvolvendo uma aplicação progressiva, este quesito é fundamental,
considerando que pwas são sites regulares que podem ser acessados por qualquer tipo de dispositivo
móvel.
O Web Design Responsivo otimiza as páginas para uma variedade de dispositivos, alterando
o layout de acordo com o tamanho da tela e os recursos do dispositivo, melhorando, assim, a
experiência do usuário.
Como a aplicação foi desenvolvida utilizando as técnicas do mobile-first, podemos observar,
pela figura 5, na tela inicial do aplicativo, a visualização de todos os elementos da tela na posição
vertical, com facilidade de manipulação dos objetos e funcionando como se fosse uma aplicação
nativa.
Conforme dito anteriormente, por ser tecnicamente um site, será ilustrada a aplicação em
formato de site, com o layout em tamanho de telas diferentes, demonstrando a usabilidade do web
design responsivo, onde a figura 7 apresenta a aplicação em um notebook com tela 15,6’ e a figura
8 com layout com redimensionamento.

Figura 7- Layout da tela Maximizada
Elaboração Própria

Figura 8 – Layout da tela com redimensionamento
Elaboração Própria

Observe-se que a figura 9 apresenta caixa de texto para entrada de dados, e que a mesma
apresenta uma linguagem simples, onde os usuários entendem o que é para ser feito, permitindo
uma escrita clara e de fácil localização.
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As demais páginas (telas) do aplicativo seguem o mesmo padrão de cor, fonte, layout, imagem e
design, para que a experiência do usuário seja longa, intuitiva, suave e agradável.

Figura 9 – Layou Storyline
Elaboração Própria

Considerações Finais
O roteiro cinematográfico possui peculiaridades não encontradas em nenhum outro tipo de
escritura (Marques, p.21), portanto há a necessidade de disponibilizar o roteiro para todos os
envolvidos no projeto. Desde a ideia inicial até a finalização do roteiro, diversas etapas devem ser
seguidas, entre elas: storyline, sinopse, argumento e escaleta. Por ser, muitas vezes, um processo
repetitivo e moroso, o Pau a Pixel Design Movies proporciona uma solução que auxilia a
elaboração de roteiros, de forma simples e ágil, e utilizável em qualquer tipo de dispositivo (mobile
ou desktop).
A partir de pesquisas, observamos que os softwares existentes, destinados à produção de
roteiro, são complexos e poucas são as funcionalidades implementadas para dispositivos móveis.
Estimamos que o aplicativo proposto auxilie o meio acadêmico, principalmente os estudantes de
graduação, uma vez que nosso aplicativo é gratuito e auxilia a produção audiovisual,
proporcionando informações de forma rápida, simples e eficiente.
Pelo fato deste protótipo estar sendo desenvolvido com a tecnologia Progressive Web Apps e
estruturado nas especificações mobile first, o mesmo estará disponível para todos os tipos de
dispositivos e para todas as plataformas (Windows, Android, IOs, Linux).
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Com o desenvolvimento do protótipo foi possível verificar o seu comportamento em tipos
de dispositivos diferentes (notebook 15,6’ e smartphone Motorola 5,5’). Destaco que o objetivo
deste aplicativo é ser utilizado em dispositivos móveis.
Para que a aplicação funcionasse, a mesma foi disponibilizada em um sistema de
gerenciamento de projetos gratuito, que hospeda sites e oferece serviço HTTPS, o github. O serviço
HTTPS é essencial para o funcionamento do service worker, que, conforme demostrado na figura 4,
foi registrado e instalado com sucesso, possibilitando, assim, que os demais itens do projeto,
instalação do aplicativo na homescreen do dispositivo e tela splash screen, fossem executados.
Com a instalação do aplicativo na homescreen do dispositivo, verificamos a abertura da tela
splash screen, apresentando a logomarca e proporcionando um primeiro contato com a aplicação, e
logo em seguida apresentando a tela inicial do aplicativo, representada pela figura 5. Com isso,
observamos a ausência da barra de endereços, a cor padrão do aplicativo preenchendo o layout do
dispositivo e assumindo as mesmas características de um aplicativo nativo.
Com a instalação do aplicativo no dispositivo móvel, Motorola G4, foi possível simular a
utilização do aplicativo em modo offline, procedimento este realizado desconectando o aparelho do
wi-fi e dos dados móveis (rede 4G). Após a desconexão, foi acessado o ícone do aplicativo, para a
abertura da aplicação, resultando na visualização das páginas anteriormente acessadas, e sem a
informação da ausência de conexão.
As figuras 5, 7 e 8 apresentam a aplicação com especificações de layout diversificadas,
oferecendo uma melhor experiência responsiva aos usuários que utilizarem a aplicação em telas
pequenas, telas grandes ou qualquer tela intermediária.
Foi apresentada a tela referente ao storyline, porém as demais telas como sinopse,
argumento e escaleta apresentam o mesmo padrão em layout e inserção de informações, e as
considerações realizadas à página storyline também podem ser atribuídas às demais páginas, o que
dispensa sua demonstração.
A página representada pela figura 9, storyline, contém campos para a inserção de texto por
parte dos usuários e somente uma informação indicando o que deve ser feito. Essa abordagem
minimalista de escrita é essencial nos dispositivos móveis, já que seu campo de visualização é
reduzido. Isso permite que o mesmo conteúdo disponibilizado na web seja também disponibilizado
em dispositivos móveis. A entrada de dados disponibilizada pelas caixas de texto apresenta um
tamanho de fonte adequado para o tamanho da tela, sendo possível digitar as informações
necessárias no formato vertical, sem a necessidade de se aumentar o zoom da tela ou colocá-la no
modo horizontal.
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Em computadores e dispositivos móveis, os usuários estão acostumados a navegar por sites
verticalmente e não horizontalmente. A inserção de muitas informações, longos textos e navegação
em formato horizontal, resulta em uma experiência do usuário inadequada, fazendo com que este
desista ou deixe de utilizar a aplicação.
Com os recursos implantados na aplicação até o momento, como Service Worker e App
manifest, pode-se observar que os requisitos essenciais para uma aplicação Progressive Web Apps
foram atendidos, dentre elas: instalação do ícone na tela inicial do dispositivo, tela de abertura
splash screen e recursos de utilização offline.
Em relação aos elementos da produção audiovisual propostos neste trabalho (storyline,
sinopse, argumento e escaleta), a sua utilização é viável, já que facilitam a utilização por parte do
usuário, com telas simples e de fácil entendimento, podem ser utilizados em qualquer tipo de
dispositivo, obtendo o mesmo tipo de informação.
Ressalto que este trabalho não está finalizado, faz parte da dissertação de mestrado, e demais
elementos da pré-produção e produção serão inseridos. Com isto, os layouts e designs podem ser
modificados.
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