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ABSTRACT 
The intense process of technological innovation, in actuality, 
causes constant changes in standards and technologies available 
for use. In this context, this study aims to analyze the 
characteristics, advantages and disadvantages of the main RIA 
technologies available in the market as well as its future. A 
systematic review was performed, through the selection of articles 
and publications. The results showed a strong growth of HTML 5 
at the expense of other technologies. However, the low yield of 
the standard HTML 5 in comparison with the other is still a factor 
which must be taken into account. 

RESUMO 
O intenso processo de inovação tecnológica, na atualidade, 
provoca modificações constantes nos padrões e tecnologias 
disponíveis para utilização. Neste contexto, o presente estudo tem 
por objetivo analisar características, vantagens e desvantagens das 
principais tecnologias RIA disponíveis no mercado assim como 
seu futuro. Realizou-se uma revisão sistemática, através da 
seleção de artigos e publicações. Os resultados evidenciaram um 
forte crescimento do HTML 5 em detrimento das demais 
tecnologias. No entanto, a baixa produtividade do padrão HTML 
5 em comparação com os demais ainda é um fator que deve ser 
levado em consideração.  
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1. INTRODUÇÃO 
Aplicações RIA (Rich Internet Applications) são aplicações Web 
com características e paradigmas de desenvolvimento e 
usabilidade similares aos de aplicativos desktop. Aplicativos dessa 
categoria são caracterizados por oferecer ambientes com 
interfaces gráficas sofisticadas, intuitivas e ricas em animações e 
recursos multimídia, favorecendo a experiência de usabilidade dos 
usuários de forma geral. 

Adobe Flash[1], Microsoft Silverlight[2], Oracle JavaFX[3] e 
HTML5[5] são atualmente as quatro plataformas RIA mais 
comuns, com taxas de penetração de cerca de 95,83%, 69%, 
68,85% e 68% respectivamente [5][6]. A figura 1 demonstra 
detalhadamente o percentual de penetração de mercado de 
algumas tecnologias RIA nos últimos meses de 2012.  

  
Figura 1. Percentuais de penetração de mercado das 

tecnologias Flash, Silverlight e JavaFX[6] 
Os dados utilizados durante a geração do gráfico da figura 1 são 
detalhados individualmente na tabela 1, assim como a média total. 

Tabela 1. Percentuais detalhados de penetração de mercado 
de algumas tecnologias RIA[6] 

 
Diversas tecnologias RIA, necessitam que plugins sejam 
instalados previamente nos navegadores para que os aplicativos 
desenvolvidos possam ser executados. Essa característica 
contribui negativamente para a adoção de tais tecnologias e 
favorece o crescimento de novos padrões abertos que são 
nativamente compatíveis com os navegadores. O HTML5 é a 
principal tecnologia RIA deste segmento aberto, e apesar de só ser 
oficialmente finalizado em julho de 2014, já é compatível com a 
grande maioria dos navegadores (conforme exibido na figura 2). 
Com exceção das versões do Internet Explorer anteriores à 9, a 
grande maioria dos navegadores já é compatível com o HTML5. 

 

Figura 2. Percentuais de utilzação dos principais navegadores 



O presente artigo tem o objetivo de avaliar a principais 
tecnologias RIA do mercado, sintetizando suas vantagens e 
desvantagens. Servindo assim como um direcionador para 
pesquisas e trabalhos que necessitem utilizar esses tipos de 
plataformas.  

Durante a pesquisa, procurou-se avaliar a evolução dessas 
tecnologias, requisitos de segurança, performance, portabilidade 
junto a dispositivos móveis e perspectivas de futuro. 

2. METODOLOGIA 
O presente artigo foi elaborado através de pesquisa e síntese 
bibliográfica, com base em artigos acadêmicos, publicações, e 
livros sobre as tecnologias citadas. Como forma de embasar as 
informações descritas, optou-se pela utilização de dados 
estatísticos de entidades de credibilidade como [4][5][6]. 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Esse capítulo tem o objetivo de apresentar uma síntese das 
principais tecnologias e padrões RIA disponíveis no mercado, 
suas principais vantagens e desvantagens, assim como questões 
relativas à segurança e sua evolução. 

3.1 O Surgimento das RIA’s 
As Rich Internet Application, surgiram com o objetivo de trazer a 
mesma experiência de usabilidade encontrada em softwares 
desktop para as aplicações Web. Esse tipo de tecnologia teve 
início com o java runtime em 1995, mais especificamente com a 
criação dos applets[7]. Aplicações Web que permitiam aos 
navegadores uma maior riqueza de recursos não encontrada até 
então no HTML tradicional da época. Os Aplets também tinha a 
vantagem de ser multiplataforma (assim como os programas 
Java). Isso permitia que as aplicações desenvolvidas pudessem ser 
executadas em diferentes navegadores que por sua vez poderiam 
estar instalados em diferentes sistemas operacionais. 

O uso de applets era a alternativa encontrada por muitos 
desenvolvedores quando necessitavam criar aplicações Web mais 
complexas, como por exemplo, execução de vídeos e jogos online. 
Pois o HTML e JavaScript eram carentes de recursos de animação 
e conteúdo multimídia, o que acabava comprometendo a 
experiência do usuário. 

Ao longo dos anos, o HTML e o JavaScript evoluíram, 
solucionando algumas limitações e problemas existentes nas 
versões iniciais. A grande evolução entretanto, veio através do 
surgimento do AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) [8], 
conjunto de técnicas para desenvolvimento Web focadas em 
JavasScript dotadas de recursos que proporcionam uma interação 
mais rica e  rápida para o usuário. 

3.2 Flash 
Foi uma das tecnologias RIA pioneiras. Para seu correto 
funcionamento é necessário a instalação de um plugin Flash 
Player. O flash trouxe para as aplicações Web recursos de 
interatividade e movimento aos sites que ainda se baseavam em 
páginas estáticas sem muitos destaques. O flash conquistou uma 
grande parte do mercado, graças à deficiência dos padrões Web 
antigos, que não contemplavam recursos visuais atrativos. 
Atualmente, mais de 90% dos browsers possuem o flash player 
instalado. A plataforma, tem no presente, seu principal mercado 
voltado para jogos e mídia digital, como vídeos e propagandfa 
digital. A Adobe, proprietária da tecnologia flash, acredita no 
potencial do mercado de jogos e mídias digital, como o principal 

nicho para o aprimoramento da tecnologia, que recentemente 
passou a adotar aceleração de vídeo via hardware em seus 
aplicativos, aumentando significativamente a performance dos 
mesmos. 

O Flash foi lançado também para plataformas móveis, mas não 
encontrou o mesmo sucesso que sua versão para desktops. Os 
principais problemas encontrados nas plataformas móveis foram: 

• Limitações de memória e processamento dos primeiros 
dispositivos móveis: essas limitações refletiam 
negativamente na performance das aplicações quando 
executadas em dispositivos móveis. 

• Falta de apoio de alguns fabricantes: a Apple por 
exemplo inibiu a utilização do flash player em seus 
smartphones 

A Tabela 1 demonstra que no último semestre de 2012, mais de 
95% dos navegadores já possuiam o plugin flash instalado. A 
Tabela 2 por sua vez, mostra que também no final de 2012 mais 
de 83% dos navegadores já contavam com a versão mais recente 
do plugin (versão 11). Esses dados estatísticos comprovam que a 
plataforma flash ainda é uma tecnologia bastante utilizada e com 
grande participação de mercado. 

Tabela 1. Percentual de navegadores e plugins instalados 

 
 

Tabela 2. Percentual de utilização do flash player em 
navegadores 

 

3.3 Flex 
Flex[9] é um framework baseado na tecnologia  Adobe Flash, não 
necessitando de nenhum plugin adicional ao navegador além do 
próprio flash player. Com foco em aplicações de negócio, o 
framework disponibiliza a seus usuários objetos e componentes 
visuais prontos para utilização. Dentre alguns, destacam-se, caixas 
de textos, combos, listboxes e buttons dentre outros comumente 
utilizados em aplicações do gênero. Além disso, o framework 
proporciona uma camada que isola a interface do usuário 
(normalmente criada por um designer) e as regras de negócio e 
lógica da aplicação, tornando o desenvolvimento da aplicação 
mais modular e reduzindo o tempo dispendido em futuras 
manutenções de código. 

O Flex assim como o Flash, tem como linguagem de 
programação,  o Action Script, que é fortemente tipado. O Flex 
possui uma IDE de desenvolvimento, o Flash Builder. Essa 



ferramente facilita o trabalho do desenvolvedor e aumenta a 
qualidade e produtividade do código gerado e é um dos fatores 
responsáveis pelo sucesso do Flex. 

O Flex possui a deficiência de ser single-thread, as execuções são 
feitas uma após a outra e não simultaneamente como suas 
concorrentes são capazes, e por se tratar de uma tecnologia 
baseada em plugin-browser, o cuidado sobre a versão atual nos 
clientes é minucioso, para evitar possíveis incompatibilidades. 

3.4 Silverlight 
Silverlight é uma tecnologia baseada no .NET framework e surgiu 
como opção da Microsoft para desenvolvimento de aplicações 
RIA. Assim como o flash, funciona através de um plugin que deve 
ser instalado no navegador. Por utilizar recursos do .NET 
framework, possui acesso a funcionalidades do mesmo, como 
LINQ e WCF, o que torna o desenvolvimento nessa plataforma 
mais ágil, principalmente para desenvolvedores .NET, já que 
segue o mesmo padrão das demais tecnologias Microsoft. 
O Silverlight tem sua arquitetura herdada do WPF (Windows 
Presentation Foudation), solução Microsoft, para evolução de 
implementação de UI (User Interface), similar ao 
desenvolvimento do Flex, baseado em marcação XML, chamado 
pela Microsoft de XAML, eXtensible Application Markup 
Language. O Silverlight também está presente no Windows phone 
e na plataforma XBOX. 

O sistema de mídias do silverlight possui um processamento de 
stream muito eficiente e foi a primeira tecnologia RIA a oferecer 
aceleração de vídeo através de hardware. 

O desenvolvimento em Silverlight é feito tradicionalmente através 
do Visual Studio .NET, que atualmente é considerado umas das 
melhores ferramentas de desenvolvimento do mercado. 
Infelizmente, a participação de mercado do Silverlight não é tão 
grande quanto a do Flash/Flex, conforme exibido na Tabela 3. 
 

Tabela 3. Índice de utilização do Silverlight em navegadores 

 

3.5 Java FX 
Java FX é mais uma tecnologia para desenvolvimento de 
aplicações RIA, criada pela Sun Microsystems em 2007. Para 
trabalhar com a plataforma, a Sun criou também uma linguagem 
de script, o Java FX Script que tinha como objetivo a criação 
rápida de interfaces para desktops e dispositivos móveis. Após a 
compra da Sun pela Oracle, houve a descontinuação do Java FX 
Script para a criação de uma nova versão do JavaFX (versão 2.0), 
capaz de competir com as demais tecnologias RIA como 
Silverlight e Flex em termos de recursos e funcionalidades. 

Assim como as demais tecnologias RIA, o JavaFX trabalha com o 
conceito de linguagem de marcação para a interface com o 
usuário. A linguagem de marcação adotada pela Oracle chama-se  
FXML. Uma vantagem de se trabalhar com os arquivos FXML é 

que não é necessário a recompilação do código completo para que 
alterações de layout sejam publicadas. A Oracle prevê um futuro 
promissor para o JavaFX. Um dos fatores de seu sucesso é que ele 
não necessita de um plugin especial para o navegador, pois sua 
execução é controlada pelao própria máquina virtual Java 
instalada no sistema operacional a ser utilizado. Conforme 
demonstrado pela Tabela 1, aproximadamente 66,89% dos 
usuários possui ambiente de execução Java instalado, o que 
contribui para a popularização também do JavaFX. 

3.6 HTML5 
O HTML5 surgiu da necessidade de evolução do HTML e ao 
mesmo tempo pela busca pelo mercado de um padrão não 
proprietário como o Flex, Silverlight ou JavaFX. A entidade 
responsável pela criação, manutenção e evolução do padrão 
HTML5 é a W3C[10]. O objetivo do HTML5 é criar um padrão 
que suporte conteúdo multimídia, animações e efeitos 3D dentre 
outros e que possa ser lido e interpretado da mesma forma por 
qualquer navegador. 

Diferentemente das tecnologias RIA’s citadas nos tópicos 
anteriores desse trabalho, que requerem uma instalação extra (em 
forma de plugin ou máquina virtual no caso do JavaFX), o 
interpretador de HTML5 é parte nativa do núcelo dos 
navegadores, não necessitando de nenhuma instalação adicional. 

O HTML5 surge com diversos recurso inovadores, tornando-se de 
fato uma alternativa para desenvolvimento de aplicações RIA. Ele 
trouxe novos e esperados recursos, como processamento de 
imagens e gráficos 2D e 3D, soluções para formulários de 
negócio, evolução do JavaScript, recursos de geolocalização, e 
multithreading. 

O crescimento acelerado dos dispositivos móveis, principalmente 
smartphones, acarretou o crescimento excepcional do número de 
sites desenvolvidos em HTML5, pois é o único padrão de 
tecnologia RIA compatível com todos os modelos de 
smartphones. Essa compatibilidade ocorre principalmente por ser 
um padrão aberto e regido pela W3C (consórcio internacional sem 
fins lucrativos) e não por empresas privadas com interesses 
próprios como Microsoft, Adobe e/ou Oracle. 

Apesar de já ser suportado pela maioria (e por todos o principais) 
dos navegadores, o padrão HTML5 só será concluído em julho de 
2014. Os navegadores compatíveis baseiam suas respectivas 
implementações de interpretadores nos drafts publicados pela 
W3C. 

3.7 Segurança WEB e RIA 
A segurança é um requisito básico de qualquer sistema, sendo 
portanto, um requisito indispensável em qualquer tecnologia para 
desenvolvimento de sistemas. A tecnologia Flash, por exemplo, 
possui recorrentes falhas de segurança [11]. Isso gera aos usuários 
a necessidade de atualizar o flash player quase que mensalmente. 
O Silverlight eventualmente também apresenta problemas de 
segurança, embora menos frequentes que o Flash. 
Uma vantagem  do HTML5 é que por ser regido pela W3C(um 
consórcio internacional) eventuais problemas podem ser 
solucionados de forma mais rápida. Por se tratar de um padrão 
novo e ainda não concluído, os problemas de segurança tem sido 
constantes, mas na maioria dos casos são problemas gerados pela 
forma de implementação dos interpretadores de cada navegador e 
não do padrão em si. 



3.8 Aplicações RIA em Dispositivos Móveis 
Um grande problema enfrentado por desenvolvedores de 
aplicações para dispositivos móveis é a incompatibilidade de 
versões das bibliotecas requeridas para a execução de tecnologias 
como Flash, Silverlight e JavaFX devido a limitações dos próprios 
aparelhos ou não execução de atualizações por parte dos usuários. 
Isso gera um maior dispendio de tempo por parte dos 
desenvolvedores, que terão de adaptar a arquitetura, recursos e 
bibliotecas da aplicação para se adequar a diferentes tipos de 
aparelhos e versões de plugins. O HTML5 entretanto, não sofrerá 
desse tipo de problema (quando estiver concluído), pois se trata de 
um padrão aberto e seu interpretador faz parte do próprio 
navegador. O HTML5 tem como slogan a frase “escreva uma vez, 
rode em qualquer lugar”. 

4. SÍNTESE DAS TECNOLOGIAS 
Esse capítulo apresenta de forma sintética as principais vantagens 
e desvantagens das tecnologias abordadas. 
Flash/Flex 

Vantagens:  

• Alta produtividade 

• Multiplataforma 

• Grande diversidade de componentes para negócios pré-
definidos 

• Ferramentas de desenvolvimento sofisticada (Adobe 
Flash Builder) 

• Linguagem de marcação para definição de interface 
(MXML) 

• Presença do plug-in Flash em mais de 90% dos 
browsers e em versão atualizada 

• Linguagem fortemente tipada Action Script 
Desvantagens: 

• Ambiente de desenvolvimento pago 

• Necessidade de instalação de plug-ins 

• Não oferece recursos multithreading 

• Descontinuação da versão mobile 
 

Silverlight 
Vantagens:  

• Grande diversidade de componentes para negócios pré-
definidos 

• Ferramentas de desenvolvimentos sofisticadas (Visual 
Studio) 

• Linguagem de marcação para definição de interface 
(XAML) 

• Excelente para desenvolvedores C#, não necessita 
grande esforço para aprender a desenvolver em tal 
tecnologia 

• Utilização do .NET Framework e XNA, grandes 
facilitadores no desenvolvimento de aplicações e games 

 
Desvantagens: 

• Não presente em grande parte dos navegadores, 
principalmente em versão atualizada 

• Certas funcionalidades oferecidas pela tecnologia, só 
são compatíveis com plataforma Windows, como acesso 
a dispositivos (Impressoras e Scanners) 

• Em aplicações mistas (HTML + Silverlight) não tem 
uma boa integração, a comunicação é complexa 
 

Java FX 
Vantagens:  

• Curva de aprendizado suave para desenvolvedores Java 

• Multiplataforma 

• Ferramentas de desenvolvimento sofisticadas (NetBeans 
e Eclipse) 

• Linguagem de marcação para definição de interface 
(FXML) 

Desvantagens: 

• Baixo nível de aceitação no mercado 

• Requer a instalação da máquina virtual Java 

• Futuro incerto, pode ser descontinuada em breve 

• Pouco documentada 
 

HTML5 
Vantagens:  

• Grande diversidade de kits que auxiliam manipulação 
de conteúdo multimídia (vídeo, áudio, localização) 

• Performance elevada (justificada por se tratar de um 
recurso nativo dos navegadores e não de um plugin 
como as demais tecnologias RIA descritas neste 
trabalho) 

• Padrão aberto 

• Compatível com outros padrões abertos como o CSS3 
Desvantagens: 

• Falta de ambientes e ferramentas especificas para 
desenvolvimento rápido 

• Ainda possui produtividade baixa se comparado às 
demais tecnologias 

• Ainda em desenvolvimento. Trata-se de um padrão 
ainda não concluído. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pode-se afirmar que não existe hegemonia entre as tecnologias 
RIA existentes. O Flex destaca-se pela sua grande participação de 
mercado e alta produtividade. Entretanto a Adobe descontinuou a 
produção do flash player para dispositivos. O Silverlight apesar de 
ser uma plataforma de alta produtividade é dependente da 
plataforma Windows o que restringe seu nicho de mercado. O 
JavaFX desde sua criação nunca conseguiu atrair uma parcela 
significativa de desenvolvedores. O HTML5 por sua vez, parece 
bastante promissor, principalmente por se tratar de um padrão 
aberto, por rodar nativamente nos navegadores e por ser a 
tecnologia que mais cresce número de aplicações desenvolvidas. 
Esse sucesso se deve principalmente a sua compatibilidade com 



todos os modelos de smartphones mais recentes. Entretanto o 
padrão ainda não foi concluído.  

Concluímos que a escolha de uma tecnologia RIA em detrimento 
das demais trata-se de uma escolha dos desenvolvedores ou da 
empresa e deve levar em consideração o contexto da aplicação 
que será desenvolvida. Se o foco da aplicação será um aplicativo 
para dispositivos móveis de diferentes plataformas o HTML5 será 
uma boa opção. Caso seja um sistema corporativo que necessita 
ser desenvolvido rapidamente, Flex e Silverlight seriam opções 
mais adequadas tendo em vista sua alta produtividade se 
comparados ao HTML5 e ao JavaFX. 
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