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Tendo em vista que gestores e responsáveis por tomada de decisão no 
agronegócio utilizam frequentemente smartphones com a plataforma IOS, a 
Embrapa Pecuária Sul e seus parceiros estão considerando a possibilidade de 
desenvolver ferramentas que possam ser distribuídas para ambas as plataformas 
Android e IOS. Assim, essa análise visa indicar as tecnologias mais adequadas para 
o desenvolvimento de aplicativos no âmbito do Projeto MyBeef. Nesse contexto, 
foram consideradas como alternativas as tecnologias React Native, Nativescript, 
Flutter e Vue Native. O levantamento foi realizado a partir da documentação 
disponível, pesquisa por palavras-chave e desenvolvimento de aplicações 
mínimas. Foram considerados os seguintes critérios: curva de aprendizagem, 
ambiente de desenvolvimento exigido, desenvolvimento para ambos Android e 
IOS, tamanho e engajamento da comunidade, qualidade da documentação 
disponível, facilidade na realização de testes durante desenvolvimento, acesso a 
banco de dados local e acesso a componentes nativos. Como resultado observou-
se que todas as tecnologias são open source e suportam testes em tempo real, 
acesso a componentes nativos e banco de dados local. Como resultados tem-se 
que Flutter não é uma boa opção, devido à linguagem Dart ter comunidade com 
engajamento pequeno, o que demanda maior curva de aprendizado do que para as 
outras tecnologias baseadas em JavaScript. Vue Native é uma integração de Vue.js 
com React Native, mas mais voltado para desenvolvedores Web. Nativescript 
apresenta difícil integração com outras ferramentas e com pouco material 
disponível com uma comunidade pequena se comparada com React Native. Nesse 
sentido, conclui-se que a tecnologia mais adequada atualmente é React Native.
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