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m seguida ao sucesso da App Store para o iPhone, iPad e 
iPod Touch, o equivalente para Mac foi introduzido em ja

neiro com cerca de mil aplicativos. Se você já usou a App Store 
para iOS, não vai estranhar o ambiente. Procure por aplicativos 
na vitrine virtual, baixe-os usando seu Apple ID (o que você usa 
para compras nas duas outras lojas da Apple) e eles são auto
maticamente instalados em seu Mac, prontinhos para usar. 

Mas existem algumas diferenças; a mais importante é que 
este não é o único jeito de obter software para seu Mac - ainda 
será possível baixá-los do jeito tradicional. Assim, abra a Mac 
App Store clicando no ícone do Dock ou pelo menu Apple e 
vamos começar. 

A 

tela Featured é seu ponto de en
trada para a loja, com aplicati
vos novos e importantes apresen
tados no topo. Abaixo, há listas 
dos aplicativos pagos e gratuitos 
mais populares, além de uma bar
ra de links rápidos que permite 
acessar sua conta. As listas mu
dam, por isso, confira-as regular
mente para descobrir novos apli
cativos para seu Mac. Note os 
links See All, que abrem as lista
gens completas para a área em 
que você clicou. 

Para saber mais sobre um apli
cativo, clique em seu nome ou ícone. 
Se quiser adquiri-lo imediatamente, 
clique na etiqueta de preço. 

Para descobrir um pouco mais so
bre um aplicativo, clique no nome ou ícone dele para abrir 
a página do produto, onde você encontrará os dados vi
tais e um link para comprá-lo. Clique nele e você será soli
citado a entrar com seu Apple ID. Caso já possua um, terá 
de confirmar os detalhes do cartão de pagamento. Se
não, clique no botão para criar seu Apple ID. Depois de se 
logar, você verá o ícone do app voar para seu Dock e co
meçar a baixar; em seguida ele aparecerá como instalado 
na página do produto. Lembre-se de que o ícone no Dock 
é apenas um atalho para o aplicativo principal, que residi
rá na pasta Aplicativos. Logo que for baixado, o aplicativo 
estará pronto para usar. 



Ao contrário da iOS App 
Store, não se pode "presentear" seus amigos com aplicativos, mas é 
possível dar a eles um vale-presente do iTunes, que será então usado 
na Mac App Store. Para isso, entre em sua conta e clique em Redeem 
na tela Featured. Para recomendar um app a alguém, clique no menu 
de cortina à direita da etiqueta de preço e selecione Tell a Friend. 

Tudo o que você com
prar será registrado em sua conta da Apple, permitindo baixar aqui
lo novamente de graça. Assim, se o pior acontecer e seu disco rígido 
falhar, você pode puxar novamente o material comprado na App Sto
re, se ele ainda estiver disponível. Talvez não esteja, claro, por isso o 
ideal é manter seu próprio becape com o Time Machine em dia. Para 
reinstalar um aplicativo comprado, é só clicar no botão Install na tela 
Purchase e ele será baixado novamente. 

Quando os desenvolvedores lançarem atualiza

ções para os aplicativos adquiridos na App Store, elas aparecerão em 

Updates. Mas as atualizações para aplicativos existentes adquiridos 

fora da Mac App Store não aparecem aqui - é preciso puxar as ver

sões mais recentes manualmente, mesmo que o programa apareça 

como instalado na Mac App Store. As atualizações dos aplicativos bai

xados da loja são gratuitas. 

A barra Quick Links dá acesso à sua conta na Ap

ple, onde você pode mudar seu endereço e detalhes de pagamen

to. Ela também contém a função Redeem, que é onde você pode usar 

os vale-presentes do iTunes, além de um link para o site de suporte. 

Abaixo dela, parada para navegar nas categorias de aplicativos usan

do o menu suspenso. E no alto da janela há uma barra de pesquisa, 

que faz o que promete. 
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