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De acordo com a Apple, são mais de 100 
novidades, muitas delas inspiradas (ou 
seria melhor dizer "copiadas"?) de seus 
dispositivos móveis, como aplicativos 
(Lembretes, Notas e Contatos), maior inte
gração com o iCloud (que já levou mais de 
100 milhões de pessoas para a computação 
nas nuvens) e maior segurança, com a in
clusão de algumas regras para os desenvol
vedores de software de Mac, já existentes 
na terra dos programas para iOS. 

Será que não é cedo para deixar de lado 
o Lion e avançar para as montanhas? 
Seria o 10.7 um erro de percurso e seria 
preciso corrigir rapidamente os defeitos 
da atual versão (o lançamento está 
previsto para o meio deste ano)? Pode ser 
tudo isso e muito mais. A única certeza 
que podemos ter é que no 10.8, a Apple vai 
abolir definitivamente o nome Mac OS, 
usando apenas OS X (na verdade, essa 
tendência começou com o Lion, mas a 
própria empresa se confundiu e acabou 
usando as duas terminologias) e assenta o 
caminho que vai levar à fusão do iOS com 
o sistema para computadores. O proble
ma é que nem todos poderão acompanhar 
essa mudança (veja o box na página 23). 

E você se pergunta: tudo isso vai valer a 
pena? Sigamos a trilha e veremos. 

Saída pela direita! 
A Apple adora apelar na estratégia de 
marketing de "muitas novidades" na hora 
de anunciar uma nova versão do sistema 
operacional. Com o Leopard, por exemplo, 
o número chegou a mais de 300. No Lion 
baixou um pouco, batendo em 250. Agora 
a conta é ainda menor, cerca de 100 novas 
funcionalidades. Dá até para pensar no 
10.8 como uma reformulação da versão 
anterior, assim como o Snow Leopard 
(10.6) recauchutou o 10.5 internamente 
sem mudanças drásticas no visual - po
rém o novo felino vai além. Com o 10.8, 
o Mac começa a se transformar em um 
grande iPad sem a tela multitoque. As mu
danças são profundas, e o usuário comum 
não vai se dar conta disso, vai apenas 
usar e ser feliz. E aí está a beleza da coisa. 
O treinamento já foi feito, com as cinco 
versões do iOS anteriores. 

Visualmente, as alterações são poucas 
ou então tão sutis que ficam difíceis de 
perceber. Um papel de parede novo (ainda 
evocando galáxias e espaço sideral) e pro
gramas trazidos para o OS X diretamente 
do iOS são as principais. Sai o Agenda (em 
inglês, Address Book) e aparece o Conta
tos (com a mesma interface do Lion, que 
veio do aplicativo no iPad); o Lembretes 
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clássico, com seu jeitão de post-it dá lugar 
a um novo programa, igualzinho ao do 
iOS; o iChat será aposentado, dando lugar 
ao Messages, que acessa algumas redes de 
mensagens instantâneas, como Yahoo! e 
Gtalk, além do tradicional AIM (o @mac 
e @me), porém nada de MSN; as notas 
que você escreve no iPhone e no iPad e 
eram sincronizadas com o Mail agora 
serão lidas (e editadas/escritas) em um 
programa novo chamado, adivinhe, Notas; 
e como novidade, o Game Center chegou 
para mostrar que o Mac pode ser uma 
plataforma de jogos decente. 

Uma funcionalidade que foi incorpo
rada do sistema móvel da Apple são as 
Notificações, que ficam escondidas na 
lateral direita da janela. Para acessar, cli
que no ícone de um alvo (ou pelo menos é 
o que ele lembra) ao lado do já conhecido 
ícone de lupa do Spotlight na barra de 
menus. Ali estão seus lembretes, eventos 
do Calendários (o nome iCal também será 
abandonado), emails que chegaram e ain

da não foram lidos e chamados de amigos 
no Game Center. Quem sabe se, no futuro, 
outros programas poderão ser adiciona
dos também ao sistema de notificações. 

Uma atualização bem bacana a algo 
que foi criado no Lion é o gerenciador 
de contas (Preferências do Sistema > 
Mail, Contatos e Calendários). Se na 
versão atual ele pode organizar email e 
agenda em um único lugar, no Mountain 
Lion ele será expandido para abrigar 
vários tipos de contas diferentes, como 
Flickr, Vimeo e Twitter. Assim, suas pos
sibilidades de compartilhamento serão 
ampliadas mais facilmente. No Safari, 
por exemplo, há um botão específico 
para poder publicar uma página direto 
na sua timeline sem que você precise 
abrir um aplicativo de Twitter. Igual ao 
iOS 5, não é mesmo? 

E onde está o Facebook? Nesta primei
ra versão beta, a rede social mais popular 
do planeta não está presente, só que isso 
não quer dizer que ela não será incorpo

rada na versão final. Vamos ficar atentos 
aos desdobramentos. 

Outro assunto bastante importante no 
novo Mountain Lion é a segurança. Vamos 
tratar desse assunto no box da página 20. 

Integração com a nuvem 
Quem já está conosco há mais tempo 
sabe que a Apple há alguns anos aposta 
em um serviço de sincronização de dados 
(o velho .Mac), que virou o MobileMe 
(que não agradou a ninguém, nem mes
mo Steve Jobs) e agora evoluiu para o 
iCloud. Hoje, são mais de 100 milhões de 
usuários cadastrados num ecossistema 
que vai muito além do "manter sua 
agenda sincronizada em todos os seus 
dispositivos". O serviço na nuvem criado 
pela Apple exigiu um bom investimento 
de grana da empresa para construir um 
data center gigantesco e muito tempo de 
testes antes de chegar ao Mac. 

O que isso significa? Se você criar um 
lembrete no Mac, ele vai aparecer instan-
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taneamente em seus dispositivos iOS e 
vice-versa. O iCloud estará tão enraizado 
no sistema que aparecerá nas caixas de 
diálogo de abrir e salvar: se você decidir 
armazenar qualquer documento, como 
um texto escrito no Editor de Textos, dire
to na nuvem, agora será possível. A ideia é 
que, aos poucos, no libertemos do espaço 
limitado dos discos rígidos e deixemos 
nossa vida guardada em todos os lugares 
onde temos acesso a internet. 

Para ter essa funcionalidade ativada, 
é só indicar seu login e senha do iCloud 
na hora em que você configura o sistema 
pela primeira vez. Imediatamente, todos 
os seus dados são sincronizados em 
tempo recorde (pelo menos foi essa a 
impressão que tivemos em nosso teste). 
Desse jeito, se você já tinha um dispositi
vo iOS, em poucos minutos um novo Mac 
fica pronto para uso. Para quem está che
gando agora, é como configurar um novo 
iPhone ou iPad: tudo é muito simples e 
fácil, como sempre deve ser. 

A nova fase do iCloud no Mac também 
será boa para quem já usava o MobileMe 
e sentiu falta de algumas funcionalidades 
que foram limadas na transição, como a 
sincronização no Mail (que já está dispo
nível na versão Beta do Mountain Lion). 
Quem sabe a Apple não volte atrás e devol
va também outras funções, como ter suas 
senhas no Acesso às Chaves (Keychain)... 

Na T V 
Talvez a mais comemorada das novida
des do 10.8 seja a possibilidade de espe-
lhamento da tela do Mac em um televisor, 
via Apple TV, algo que só recentemente 
também tornou-se possível no iOS. É um 
AirPlay com esteroides: em vez de poder 
jogar apenas o conteúdo do iTunes na sua 
televisão, você pode também jogar e ver 
filmes em formatos diferentes do padrão 
da Apple sem precisar de conversão, 
entre outras coisas. Se isso no iPad ou 
iPhone já era uma mão na roda, no Mac, 
então, é algo sensacional. 
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E com a adição do Game Center ao OS 
X, essa função faz muito mais sentido. 
Diversos boatos no passado falavam 
da possibilidade de a Apple criar um 
console de games para competir com 
Sony (PlayStation), Microsoft (Xbox) 
e Nintendo (Wii), mas ao que tudo 
indica, o caminho escolhido é outro. Ao 
poder usar o Mac diretamente na TV, 
sem fios ou cabos, a Apple espera que os 
desenvolvedores de jogos (que já fazem 
diversos títulos para o iOS) também pos
sam se interessar pelo Mac, aumentando 
a quantidade de títulos disponíveis e 
acabando de vez com essa sina de que "só 
no Windows tem games bacanas". 

O mesmo caminho 
Um computador de mesa não é um dis
positivo móvel. Mesmo um notebook não 
é um tablet ou um smartphone, que pode 
ser levado no bolso para qualquer lugar. 
Isso parece óbvio, só que não é. Como 
pudemos ver, o OS X caminha na direção 
do iOS (ainda não são iguais), enquanto 
que o Windows 8 (que também apareceu 
em uma versão beta pública, algumas se
manas depois do Mountain Lion) já é um 
sistema híbrido, isto é, será o mesmo em 
tablets e nos PCs tradicionais. A interface 
é igual e os programas também. No Mac, 
isso ainda não vai acontecer. Ainda. 

Apesar de serem parecidos em alguns 
aspectos, o iOS e o OS X estão mais em 
paralelo do que entrelaçados. O Laun-
chpad (que nasceu com o Lion) é uma 

aposta da Apple baseada na sua experi
ência bem-sucedida com o iPhone e iPad, 
porém, ainda há muito a melhorar. No 
Mountain Lion, já temos algumas novida
des boas, como a possibilidade de se fazer 
uma busca na tela, que facilita a vida de 
quem tem um Mac lotado de programas 
(como este que vos escreve). Quem já usa 
computadores há mais tempo sente difi
culdades ao usar o recurso, se valendo de 
antigos métodos, como o Dock e o Spotli-
ght, para encontrar e rodar os programas. 
É provável que num futuro próximo, o 
Dock como o conhecemos suma de vez, já 
que ele e o Launchpad acabam servindo 
para a mesma função. 

Ter aplicativos iguais nas duas frentes 
é uma excelente estratégia, principal
mente porque eles vão se comunicar 
via iCloud, sincronizando os dados em 
qualquer computador e dispositivo iOS 
que você tenha. Além disso, os novos 
programas exigirão nenhum (ou muito 
pouco) treinamento para quem está vindo 
direto do iOS (e a quantidade de gente é 
muito, muito maior do que a de usuários 
de Mac, podem acreditar). 

Conclusão 
Respondendo àquela pergunta lá do 
começo da matéria, "sim, você vai querer 
o Mountain Lion". As mudanças são 
interessantes, principalmente quando 
analisadas pelo prisma de que a grande 
maioria dos usuários da Apple está no iOS 
e se muitos deles migrarem para o Mac, já 

estarão mais acostumados e preparados 
para usar o computador, mesmo que ele 
não tenha uma tela sensível ao toque (e 
não, não imagino essa possibilidade num 
futuro próximo). Para os mais antigos, 
principalmente os usuários profissionais, 
como de edição de vídeo e áudio, pode até 
ser uma "quebra de paradigma" ou, no 
popular, uma "puta falta de sacanagem" 
da Apple, mas esse caminho não tem 
mais volta. O Final Cut Pro X e a celeuma 
causada com sua chegada mostraram que 
a empresa não pretende ceder muito. A 
nova ordem chegou para ficar. 

Não dá para negar que uma era dos 
sistemas operacionais nos computadores 
está prestes a acabar (na nossa coluna 
Museu deste mês, mostramos como foi 
se dando essa mudança). O mundo móvel 
chegou sorrateiro e agora está se tornan
do o padrão a ser seguido. Até mesmo a 
Microsoft, que durante anos não deu a 
atenção devida à plataforma (o Windows 
Mobile sempre foi um remendo muito 
mal executado da versão para computa
dor), já capitulou com o Windows 8 e seu 
visual Metro, com blocos flutuantes e uso 
de gestos para navegar (a versão, vamos 
dizer, clássica, ainda está lá, debaixo do 
capô, para os saudosistas). 

O Lion foi o primeiro salto da Apple 
nesta direção de integração dos dois 
mundos. O Mountain Lion é a afirmação 
de que o futuro, ou melhor, o presente é 
móvel e cheio de gestos, só que na tela 
do seu Mac. 
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Text Box
Fonte: Mac+, São Paulo, n. 70, p. 16-22, mar. 2012.




