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Para começo de conversa 
Vamos part ir do princípio de que a única certeza que 
você tem é que quer um Mac, não importa qual. Cer
to. Primeiro, é preciso saber qual a sua principal ne
cessidade (só internet, edição de fotos ou vídeo, ga
mes etc.) e também qual o orçamento disponível. 
Apesar de os preços terem caído nos últimos anos, o 
Mac ainda é considerado um computador mais caro 
do que os outros. 

Se o caso é para uso básico, ou então como uma 
central de mídia (música, vídeos e fotos), podemos 
começar com o Mac m i n i , o modelo de entrada da l i 
nha Apple. Ele não vem com os periféricos tradicio
nais, isto é, mouse, teclado e muito menos monitor. 
Suas configurações, apesar de suficientes para o uso 
normal (internet e edição de documentos de texto, 
planilha e apresentações), não são adequadas para 
funções que exijam mais do processador ou de vídeo. 

O Mac m i n i é ideal para quem ainda não tem como 
gastar uma grana em mais num Mac de ponta e ain
da quer aproveitar periféricos que já tem casa, p r i n 
cipalmente o monitor (o m i n i vem com um adaptar 
para o padrão VGA). E importante: o Mac m i n i não 
tem drive óptico, portanto, ele não servirá para as

sistir a seus filmes em DVD ou gravar becapes em 
mídia física. 

E mesmo com essa cara de computador basicão, o 
Mac m i n i pode ir muito além do tradicional. Por ter 
uma porta H D M I , ele pode ser conectado diretamen
te à TV para se tornar uma central de mídia muito 
classuda. Usando o iTunes para gerenciar suas mú
sicas ou então para assistir a vídeos (não se esqueça 
de instalar o plug-in Perian, grátis, http://perian.org, 
para assistir a formatos como AVI , RMVB, entre ou
tros), o Mac m i n i vai te surpreender pela performan
ce e também beleza. Ninguém vai perceber que há 
um computador na sala de estar. 

Tudo juntinho ali no monitor 
Vamos dizer que você tenha um pouco mais de gra
na e gostaria de ter uma experiência Apple mais i n 
tegrada, sem acessórios de terceiros, preferindo usar 
seu computador dentro de casa ou no escritório. 

Quando você pensa em computadores "tudo-em-
-um" é muito provável que a primeira imagem que 
venha à sua cabeça seja a do iMac, certo? O Macin
tosh original já era um modelo monobloco, com mo
nitor integrado à CPU, e o iMac original colorido, 
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lançado em 1998, acabou se tornando emblemáti
co, com seu jeitão meio futurista. Ele mudou bastan
te nos últimos anos, para melhor. Você não precisa 
se preocupar com espaço ou fios; está tudo al i , "den
tro do monitor", que você pode colocar em qualquer 
mesa. E ele é muito bonito, é sempre bom lembrar. 

Mas o iMac não é só beleza e praticidade: é tam
bém poder. Com processadores Intel i5 de respeito, 
uma tela de excelente resolução e 4 GB (iniciais) de 
memória R A M , você poderá fazer muita coisa com 
esta máquina - ainda mais se optar pelo modelo de 
27 polegadas. As configurações do iMac são superio
res às do Mac min i , permitindo usá-lo não só como 
um computador doméstico, mas também para traba
lhos de edição de vídeos ou com grande quantidade 
de imagens. Como aceita até 16 GB de R A M , ele é ex
celente para trabalhos mais pesados e também é rá
pido para jogos, apesar da placa de vídeo integrada. 

Outra vantagem do iMac de 27 polegadas é que ele 
também pode ser usado como um monitor externo 
em caso de necessidade. Se você tem um PlayStation, 
basta usar um adaptador, como o Kanex XD (US$ 
150, www.kanexlive.com) e ter seus games na grande 
tela do iMac. 

Dá pra colocar na mochila? 
Bom, nem é preciso dizer que os notebooks são a es
colha para quem precisa carregar um computador 
por aí, e os da Apple são os famosos MacBooks, d iv i 
didos em duas linhas, a A i r e a Pro, variando aí o ta
manho da tela, o peso e, é claro, o processamento. É o 
único produto que faz a gente quebrar a cabeça para 
escolher mas, como dir ia o Jack, vamos por partes. 

Em 2008, a Apple apresentou o MacBook Air , que 
trouxe um novo conceito de computador portátil, 
sendo absurdamente fino e leve (sério, ele pesa cer
ca de 1 kg!). Para você imaginar a importância des
se lançamento, na época só se falava nos netbooks, 
pequenos portáteis que apenas acessavam a inter
net. Em pouco tempo, o A i r esmagou essa categoria, 
criando um novo nicho de produtos, o de ultrabooks, 
que a Intel está promovendo este ano. 

O fato é que se você quer carregar seu Mac para 
todo lado, na mochila ou até mesmo na bolsa, o Mac
Book A i r é a melhor solução. É claro que, para garan
t i r seu tamanho e peso, suas configurações são bem 
específicas e é preciso ter em mente que não será 
possível realizar funções muito exigentes com ele. 
Exemplos dessas "limitações" são a ausência de dis-
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co óptico, a tela reduzida e o armazenamento em me
mória de estado sólido - o que não é, absolutamente, 
uma desvantagem, já que o acesso aos dados é mais 
rápido e, por isso, a performance é excelente, mas de
vido ao alto custo, o espaço disponível é bem reduzi
do. 0 A i r não é o notebook do gamer ou para um pro
fissional que precisa de muito espaço para arquivos 
grandes, como os editores de vídeo. 

Por essas razões, se você ainda está mais para nô
made digital (isto é, não tem escritório fixo) e preci
sa muito mais de performance e espaço para traba
lhar, é melhor optar pelos MacBooks Pro. São cinco 
modelos disponíveis, dois deles com telas de 13 po
legadas, outros dois com telas de 15 polegadas e o g i 
gante com tela de 17 polegadas. Suas configurações 
são um pouco diferentes no que se refere ao proces
sador e disco rígido e essa decisão fica a seu cargo -
ou do seu bolso - na hora de fechar a compra. 

O legal do MacBook Pro é que, apesar de ser um 
portátil, você terá nele um incrível poder de proces
samento com os Intel i7 e as placas de vídeo A M D 
Radeon, que dão um gás na parte gráfica e permitem 
o uso dessas máquinas para trabalhos mais exigen
tes, como render e processar vídeos e imagens, bem 

como para a execução de rotinas computacionais -
além de jogos, é claro. Tudo isso sem perder o char
me da l inha de notebooks da Apple. 

Pra chutar o pau da barraca 
Sim, a Apple também tem um computador para isso: 
o Mac Pro. Com configurações adaptáveis, você pode 
conseguir uma máquina com até 12 núcleos (sim, 
você não leu errado, 12 núcleos!) de processamen
to, com seus chips Intel Xeon. Os Mac Pros podem 
v ir com um ou dois processadores e com opções de 
até 32 ou 64 GB de memória R A M (de novo, não, você 
não leu errado, é isso mesmo). Fica claro que esse 
tipo de máquina não foi criada para você ter em casa 
para acessar a internet ou criar um texto no Pages. 

Esses Macs são máquinas muito específicas e es
pecialmente desenvolvidas para quem exige m u i 
ta flexibilidade e poder de processamento. Profis
sionais que trabalham pesadamente com softwares 
como Final Cut Pro, Motion, After Effects e outros 
da mesma categoria vão ter um rendimento i n f i n i 
tamente superior com estas configurações - mesmo 
que seja possível fazer trabalhos desse tipo também 
com um bom MacBook Pro ou um iMac turbinado. 
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Mas se você precisa ter uma máquina dessas, é bom 
preparar o bolso, já que ela não é barata. 

Outra coisa bem legal destes computadores é que 
eles são, de longe, os mais "configuráveis" da Apple. 
Você pode expandir a quantidade de discos rígidos, 
pode optar por usar memórias de estado sólido SSD 
(que são bem mais rápidas), escolher a placa Mac Pro 
RAID, além de poder usar mais de uma placa de ví
deo e muitas outras coisas. 

Mas aqui vai um porém: os Macs Pro não são atu
alizados há um bom tempo e muito se fala de que 
eles podem ser descontinuados pela Apple. Não te
mos qualquer informação a respeito e, por enquan
to, ele é o Mac mais rápido e poderoso que existe na 
face da terra. 

Nem só de Mac vive o homem 
Mas vamos supor que você já abdicou de vez dos 
computadores e pretende viver no mundo Pós-PC. A 
Apple possui uma l inha bem interessante, indo do 
completo iPad com conexão 3G até o mais simples 
iPod shuffle. Você pode precisar apenas de um toca
dor de música enquanto faz exercícios ou de um mo
delo com espaço para guardar toda a sua discoteca 

digital. Pode querer um tablet para usar só em casa 
ou um para acessar a internet o dia inteiro, mesmo 
quando está na rua. Seja como for, o importante é, as
sim como na hora de comprar um computador, saber 
qual o ideal para você. 

Música com " i " minúsculo 
Na década passada, o mercado de inovações tecnoló
gicas ficou marcado por três momentos únicos: o p r i 
meiro em 2001, outro em 2007 e o último em 2010. 
Você já deve saber quais são esses produtos, mas não 
custa dizer: iPod, iPhone e iPad - nesta ordem. O p r i 
meiro revolucionou a música; o segundo, a telefonia 
e a internet móvel; e o terceiro... bom, o terceiro alte
rou totalmente a forma como encaramos o mundo d i 
gital. Fato é que hoje em dia, é difícil pensar que exis
ta alguém que não queira ter pelo menos um desses 
aparelhos em mãos. 

A primeira decisão é a mais fácil: você quer ape
nas ouvir músicas, quer um smartphone ou preci
sa de um tablet? Se a sua resposta é apenas música, 
o seu gadget é o iPod. A dúvida agora é saber qual de
les. Atualmente, a Apple mantém quatro modelos no 
mercado: shuffle, classic, nano e touch. 
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O iPod shuffle é o mais simples de todos e mantém 
suas músicas todas misturadas, sendo ideal para 
quem gosta de canções de artistas diferentes e não 
se preocupa com a ordem em que elas vão aparecer. É 
claro que você pode ouvir seus álbuns preferidos na 
sequência mas, como o próprio nome diz, ele foi fei
to para você misturar tudo, ouvindo um pouquinho 
de cada coisa. A capacidade única de 2 GB faz com 
que você tenha que variar nas músicas mesmo, sendo 
bem difícil colocar toda a sua biblioteca no tocador. 

O iPod nano já é uma boa evolução e é ideal para 
quem quer ouvir músicas com um pouquinho mais de 
interatividade, permitindo visualizar capas e listas 
de reprodução. O nano, apesar do tamanho diminuto, 
tem uma boa capacidade de armazenamento, com 4 
GB e 8 GB. Para completar o pacote, ele vem com rá
dio FM e uma tela sensível ao toque. Muita gente tem 
usado o nano como um relógio, já que a grande maio
r ia das capas de proteção para o tocador são em for
mato de pulseira. Ele vem com uma série de mostra
dores de relógios bacanas e fica bem no pulso. 

O classic é o modelo tradicional, que fez a cabeça 
do mundo inteiro desde 2001. Ele é ideal para quem 
gosta de ter toda a sua discoteca para passear. E 

quando dizemos toda, não estamos brincando. Com 
seus 160 GB, ele pode armazenar cerca de 40 m i l 
canções o que não é pouca coisa. E mesmo que você 
não tenha tantos álbuns assim, ele pode ser usado 
como um disco rígido externo, conectado ao compu
tador via porta USB. Para ter toda essa capacidade, 
o iPod classic usa um disco rígido tradicional e não a 
memória de estado sólido dos outros iPods. Não é de 
bom tom sair com ele correndo por aí, já que movi
mentos bruscos podem danificar o disco interno. 

O modelo preferido da maioria é mesmo o iPod 
touch, porque é o que mais se aproxima do iPhone 
e sua grande loja de aplicativos. Atualmente, o tou
ch é a "porta de entrada" de muita gente que não pre
cisa de um telefone, mas está interessada na grande 
quantidade de programas que existem na App Store, 
como games, softwares de produtividade, além de ter 
uma câmera para fotos e vídeo e, claro, música, tudo 
isso com sua linda tela Retina de alta resolução. 

Se ligue no iPhone 
Em 2007, a Apple apresentou o iPhone e deslum
brou o mundo. O smartphone da empresa alterou to
talmente a forma como encaramos um telefone mó-
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vel e tornou-se referência entre aparelhos similares. 
Aliás, podemos dizer que os celulares não eram tão 
espertos antes do nascimento do iPhone. Passando 
por diversas atualizações importantes ao longo des
tes cinco anos, hoje temos três modelos disponíveis 
no mercado: o 3GS, o 4 e o 4S. A escolha vai depender 
principalmente do seu bolso. 

O iPhone 3GS é o mais em conta, mas é também o 
mais antigo (ele foi lançado originalmente em 2009). 
Ainda não possui a espetacular tela Retina (aque
la em que você não consegue diferenciar os pixels a 
olho nu) e é mais lento do que as gerações mais no
vas. A câmera também não tem a mesma qualidade 
das mais novas, sendo mais uma quebra-galho. Mas, 
ainda assim, a Apple mantém o 3GS atualizado com 
o iOS 5.1 (o mais atual), o que permite que você usu
frua de toda a qualidade do sistema operacional e dos 
aplicativos disponíveis na App Store. 

Se a sua conta bancária está um pouquinho me
lhor, você pode escolher o iPhone 4 (apresentado ao 
mundo em 2010), que pode ser encontrado em pro
moções nas operadoras ou mesmo na Apple Store on
line brasileira. Além do seu lindo design, ele possui 
Tela Retina, processador A4 (bem mais veloz) e câ

mera de 5 megapixels com flash. Os acessórios que 
são vendidos atualmente para o iPhone 4S são com
patíveis com o antigo modelo (e vice-versa), o que 
também ajuda a manter seu smartphone sempre pro
tegido por capas e películas. 

Agora, se a questão não é dinheiro, a escolha cer
ta é o iPhone 4S, que foi lançado em outubro do ano 
passado. Este é o modelo mais atual da Apple e, acre
dite, tudo o que se fala sobre ele é verdade. Ele é mui 
to rápido, com seu processador A5 - o mesmo do iPad 
2 -, possui tela Retina e uma incrível câmera de 8 
megapixels que coloca a do iPhone 4 e a de muitas câ-
meras portáteis (point and shoot) no chinelo. Além 
disso, ele vem com o assistente pessoal Siri , que pro
mete mudar a maneira como nos relacionamos com 
nossos gadgets. Tudo bem que ele ainda não entende 
português, mas é bom para ir treinando o inglês. 

O futuro se chama iPad 
O mundo mudou e ele hoje independe do computador. 
Não, caro leitor, não estamos enlouquecidos, mas 
agora vivemos no mundo Pós-PC, onde os tablets es
tão dominando o planeta. Apesar de não serem uma 
novidade, esse novo tipo de dispositivo ficou famoso 
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mesmo depois do lançamento do iPad em 2010. A Ap
ple mantém dois modelos no mercado, o iPad 2 e o 
novo iPad. Na macmais 71, publicamos uma matéria 
especial sobre a terceira geração do tablet da Apple e 
você deve estar ansioso para colocar suas mãos nele. 
Por isso, parece ser difícil alguém se interessar pelo 
modelo do ano passado. E bom lembrar que o iPad 2 
está sendo vendido por um preço mais em conta e ele 
tem recursos que, quando comparados a os tablets de 
outros fabricantes, ainda o tornam atraente. 

O novo iPad traz melhorias consideráveis como 
a tela Retina, o processador A5X e a uma câmera de 
5 megapixels, que é construída de maneira idênti
ca à do iPhone 4S, garantindo imagens bem mais b r i 
lhantes e com um contraste mais definido, tanto em 
fotos como nos vídeos, que agora são gravados em 
fu l l -HD (1080p). 

O iPad possui modelos de 16,32 e 64 GB, o que vai 
definir, obviamente, a quantidade de músicas, apli 
cativos e jogos que você pode armazenar no tablet. 
Não é possível esquecer que quanto maior a capa
cidade, maior o preço a ser pago. Se você tiver con
dições, o modelo de 64 GB é o melhor, já que ele vai 
deixá-lo tranquilo quanto ao espaço que você tem 

disponível. Pense no custo-benefício entre o va
lor e o quanto de espaço você realmente precisa. Ou
tra dica: se você mantiver suas músicas no iPhone e 
transferir suas fotos e vídeos frequentemente para 
seu computador, estará sempre liberando um espaço 
preciosos a mais. 

Ah, mas provavelmente a pergunta que não quer 
calar é: "Eu preciso do 3G ou só o W i - F i vai dar?". 
Sim, essa é uma pergunta que todos nós fazemos na 
hora de comprar um iPad. A questão aqui é simples: 
mobilidade. Se você precisa estar sempre conecta
do à internet, não há opção: a escolha mesmo é pa
gar por um plano 3G. Mas se você já paga um plano 
de dados para seu smartphone, pense bem se vale a 
pena pagar outro para o iPad. Existe também a pos
sibilidade de usar o iPhone ou outro smartphone que 
permita criar pontos de acesso (hotspots) e usar o 
plano de dados do telefone, que se transforma em um 
roteador W i - F i . Mas tenha em mente que se o seu 
plano não for i l imitado, o custo da brincadeira pode 
ficar bem alto. 

Já o iPad W i - F i é uma excelente opção para quem 
sempre tem uma conexão deste tipo por perto, seja 
em casa ou no escritório. E os pontos que oferecem 
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internet sem fio, como bares, restaurantes e aero
portos, estão aumentando, então é bom considerar 
a possibilidade de economizar uma grana usando a 
rede W i - F i em lugares públicos. 

Eu quero aquele ali 
É na hora de dizer para o vendedor (ou escolher na 
Apple Store Online) que você "quer aquele a l i " que as 
coisas se complicam, certo? Para começar a pensar 
em qual produto Apple comprar, a primeira pergunta 
que você deve se fazer é "qual o meu uso?". Se a res
posta for trabalho, a escolha fica direcionada, mas 
ainda será preciso considerar o tipo de projetos que 
você terá de fazer. 

Para um usuário doméstico, o iMac ou o Mac m i n i 
resolvem bem a questão. Basta saber se você quer um 
equipamento mais integrado, com uma tela gran
de (21,5 ou 27 polegadas) e com todos os periféricos 
sem fio junto na caixa ou pretende aproveitar tecla
do/mouse/monitor que já tem em casa. Para os pro
fissionais que usam muito processador e precisam 
de flexibilidade para atualizar placas e discos inter
nos, a solução é ir de Mac Pro, mesmo sabendo que o 
custo será bem alto. 

Quando você está precisando de mobilidade, a coi
sa muda bastante de figura, as opções aumentam 
muito. Temos os MacBooks, na versão livre, leve e 
solta do Air , ou a mais robusta do Pro, que oferece, 
inclusive, telas maiores e placas de vídeo mais po
tentes. O MBA é a escolha ideal para quem não gos
ta de levar muito peso e não tem muitas pretensões, 
apenas o básico: internet e documentos. O MBP é o 
indicado para o público profissional que precisa t ra 
balhar na rua, já que é possível editar vídeo e música 
nele com tranquilidade. 

E ainda é preciso considerar o iPad como uma op
ção de equipamento para sua vida digital móvel. Com 
ele, é possível acessar a internet (inclusive na rua), 
trabalhar (com certas limitações, é verdade) e diver
tir-se um bocado. E o iPhone também não pode ser 
deixado de fora na escolha. 

No f inal das contas, a decisão mais importante 
você já fez: comprar um produto Apple. Pesquise pre
ços, planos, condições de pagamento e escolha seu 
gadget, seja ele um clássico Mac ou iPod, ou os incrí
veis iPhone ou iPad. E se precisar da gente para t i rar 
outras dúvidas, estaremos na bancas todos os meses. 
Seja bem-vindo ao mundo Apple. 
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Text Box
Fonte: Mac+, São Paulo, n. 72, p. 14-25, maio 2012.




