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● O redesenho feito pela Apple
no iOS 7 se deve principalmente
ao trabalho liderado pelo britâni-
co Jonathan Ive, o designer por
trás da maior parte dos produtos
da Apple desde o iMac (a linha
de computadores de mesa lança-
da pela primeira vez em 1998,
que vinha em diversas cores). No
iOS 7, “Jony” Ive, como é chama-

do, adotou texturas mais planas,
deixou a tipografia mais fina e,
principalmente, aboliu o uso de
desenhos que se assemelham a
objetos do mundo físico para indi-
car algumas funções do sistema
– algo que era defendido por Ste-
ve Jobs, por facilitar a compreen-
são. Em um vídeo promocional
da Apple, Ive afir-
mou que o objeti-
vo do novo visual
é “trazer ordem
para a complexi-
dade”. / FILIPE

SERRANO

STEPHEN LAM/REUTERS

Segunda fase. A maior mudança já feita no sistema usado no iPhone – e também no iPad – reflete tentativa da fabricante de agradar
aos consumidores que já estão acostumados aos produtos da empresa; novidades, porém, já foram vistas em aparelhos concorrentes
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Apple promove
renovação estética
nos produtos

Designer britânico
liderou a mudança
visual no sistema

Augusto Calil
SÃO FRANCISCO
ESPECIAL PARA O ‘ESTADO’

Empolgante para muitos,
frustrante para alguns, a apre-
sentação que deu início à con-
ferência anual para desenvol-
vedores organizada pela
Apple em São Francisco trou-
xe novidades esperadas, sur-
presas e muito assunto para a
especulação de consumido-
res e especialistas. A fabrican-
te dos iPhones, iPads e Macs
mostrou uma versão nova do
seu popular sistema iOS, um
serviço de música via strea-
ming e a mais recente versão
do seu sistema operacional
Mac OS X.

Apesar do esforço da empre-
sa para mostrar que está empe-
nhada no desenvolvimento de
novas tecnologias, para alguns
analistas a ausência de ideias
verdadeiramente revolucioná-
rias seria a confirmação de algo
que investidores já suspeita-
vam desde o começo do ano. An-
tes descrita como a casa das no-
vas ideias, a Apple parece agora
preocupada em defender o terri-
tório conquistado diante das in-
vestidas da concorrência.

“Os investidores gostaram
do que a Apple mostrou, mas a
empresa parece mais preocupa-
da em manter satisfeitos os
usuários atuais do que em ex-
pandir seu público consumi-
dor”, diz o presidente da consul-
toria Creative Strategies, Tim
Bajarin.

Na avaliação do professor de
engenharia e design da Universi-
dade Stanford, Paul Saffo, o es-
perado iOS 7 – nova versão do
sistema usado em iPhones e
iPads – “é mais uma evolução
do que uma revolução”.

“A grande vantagem da
Apple está no controle absoluto
que a empresa tem sobre toda a
sua família de produtos”, diz
ele. “Se o novo design for real-
mente consistente em todos os
níveis e nos aplicativos, a expe-
riência do usuário será muito di-
ferente da proporcionada pelo
Android, no qual diferentes fa-
bricantes implementam ajus-
tes individuais para se diferen-
ciarem uns dos outros.”

Apesar das reações exaltadas
de parte do público que assistia
à apresentação da empresa, a
Apple parece ter se tornado víti-

ma do seu recente histórico de
sucesso, de acordo com os ana-
listas entrevistados.

“A expectativa dos consumi-
dores se tornou alta demais.
Em seis anos, a Apple lançou
dois produtos diferentes que
transformaram a computação,
mas alguns a criticam por não
fazê-lo de novo,” diz o analista
Charles Golvin, da consultoria
Forrester Research.

Assimilação. Outra crítica à
empresa é a semelhança entre
as novidades apresentadas e as
características já presentes em
produtos de fabricantes concor-
rentes. Se, por um lado, a Apple
incorporou recursos populares
de outras plataformas, por ou-
tro, lançou versões próprias de
serviços para concorrer com ri-
vais estabelecidos.

O serviço de música online
iTunes Radio e o iWorks para o
iCloud – pacote de programas
de produtividade que pode ser
usado online – são concorren-
tes diretos dos serviços de músi-
ca via streaming (Pandora,
Rdio, Spotify) e dos conjuntos
de aplicativos de produtividade
que funcionam na web (Google
Docs, Office 365).

“A Apple anunciou um servi-
çode música perfeitamente ade-
quado aos usuários do iTunes,
mas nada do que foi mostrado
pela empresa altera o equilíbrio
entre os rivais”, diz James Mc-
Quivey, também da Forrester
Research. “ Se os apps Pandora
e Spotify forem mantidos na

App Store, essas empresas não
têm motivo para preocupação”,
afirma.

Outros, porém, discordam e
acham que o novo serviço de
música online – que chegará aos
usuários apenas dos EUA no se-
gundo semestre – tem capacida-
de de se tornar um destino po-
pular para consumir música.

“A possibilidade de ouvir
uma música e comprá-la com fa-
cilidade será bem recebida pe-
los usuários e deve causar im-
pacto nos concorrentes que
adotam um modelo de assinatu-
ras”, diz Bajarin, da Creative
Strategies.

Além de já ter uma boa base
de usuários que consome músi-
ca digital, a Apple ainda pode se
aproveitar dos dados sobre
compra e gosto musical de cada
pessoa para criar um serviço de

streaming personalizado. “Gra-
ças ao iTunes, a empresa já tem
muitas informações a respeito
do gosto de seus consumidores.
Em tese, isso possibilita reco-
mendações mais relevantes”,
diz Golvin, da Forrester.

Reação. Os novos recursos
anunciados para o iOS 7 se-
guem uma lógica semelhante:
por mais que sejam inspirados
pela concorrência, devem ser
bem recebidos pelo público. “O
novo Control Center (tela com
atalhos para as principais configu-
rações do aparelho, como Wi-Fi)
traz funcionalidades que já esta-
vam disponíveis no Android.
Mas o recurso multitarefa é
uma inovação importante”, diz
Golvin.

A maior surpresa ficou por
conta do novo Mac Pro, com ga-

binete em formato cilíndrico,
que chega às lojas no fim do ano
(o preço não foi divulgado).

Voltado para o mercado de al-
to desempenho e recebido com
efusivos aplausos da plateia
que assistia ao evento, o novo
supercomputador surpreen-
deu tanto por seu poder de pro-
cessamento quanto pelas di-
mensões reduzidas, além do fa-
to de que será fabricado nos Es-
tados Unidos. Na saída da apre-
sentação, era grande a aglome-
ração em volta das unidades do
Mac Pro protegidas por cilin-
dros plásticos no saguão do cen-
tro de convenções.

Às escondidas. As ideias mais
ousadas receberam menos des-
taque. Em meio à empolgação
geral diante do novo iOS 7, pou-
co se falou da breve apresenta-
ção da Anki, empresa especiali-
zada em robótica e inteligência
artificial recém-chegada ao
mercado de aplicativos.

Numa bem-humorada de-
monstração durante o evento,
o cofundador Boris Sofman
trouxe ao palco carrinhos se-
melhantes aos de autorama,
programados via iPad, para dis-
putar uma corrida de verdade
numa pista virtual. Cada veícu-
lo corrigia a própria trajetória,
evitando colisões. Com pou-
cos cliques, o comportamento
dos carrinhos foi alterado para
“agressivo”, impedindo ultra-
passagens e resultando numa
batida que levou o público às
gargalhadas.

Valendo-se da simplicidade
dos jogos casuais do iPad, a pro-
posta da empresa representa
mais uma direção inovadora no
setor de games, transpondo a
barreira da tela e materializan-
do-se como brinquedo.

Apesar da ênfase da Apple na
superioridade de seus produ-
tos, os anúncios não compensa-
ram a falta de uma ideia revolu-
cionária – que é sempre espera-
da. “Se os desenvolvedores fica-
rem contentes, esse é um bom
sinal de que os consumidores
também ficarão satisfeitos”,

diz o professor Paul Saffo.
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Cilíndrico. Novo Mac Pro chegará às lojas no fim do ano
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“A grande vantagem da
Apple está no controle
absoluto que ela tem sobre
os produtos”
Paul Saffo
PROFESSOR DE ENGENHARIA E DESIGN

DA UNIVERSIDADE STANFORD

“A expectativa dos
consumidores se tornou
alta demais. Em seis anos, a
Apple lançou dois produtos
que transformaram a
computação.”
Charles Govin
ANALISTA DA FORRESTER RESEARCH
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● Para alcançar um visual mais limpo e simples, a Apple reformulou toda 
a interface do sistema usado em iPhones, iPads e iPods Touch

O QUE MUDA NO IOS 7

Novo padrão visual busca 
maior consistência para os 
ícones dos aplicativos

Ícones

Visual mais plano

Efeitos de profundidade

Exemplo: ícone do navegador Safari

iOS 6 iOS 7

Tipografia mais leve

Mais espaço entre as linhas melhora a leitura

Cores mais simplificadas 
e vibrantes

Paleta de cores

Sensor detecta movimento do 
aparelho, reproduzindo um 
efeito 3D em que os aplicativos 
parecem flutuar sobre a 
imagem de fundo de tela

AO VIRAR O 
TELEFONE, O 
PAPEL DE PAREDE 
TAMBÉM SE 
MOVIMENTA DE UM 
LADO E PARA O 
OUTRO, POR BAIXO 
DOS APLICATIVOS

Painéis translúcidos

Mudanças nos 
aplicativos

Control Center 
Deslize o dedo de 
baixo para cima 
para acessar as 
configurações mais 
usadas, como 
Wi-Fi, brilho da 
tela, volume, etc.

Notificações
Avisos mais 
importantes 
aparecem na tela 
de bloqueio. 
Central de 
notificações traz 
um resumo do dia

Multitarefa
Aplicativos rodam 
em segundo plano 
ao trocar para 
outras funções. 
Os apps abertos 
são exibidos em 
formato de telas 

iTunes Radio
Estações de rádio 
personalizadas 
tocam músicas  
da internet, mas 
estarão 
disponíveis só 
nos EUA

AirDrop
Ferramenta para 
compartilhar 
arquivos com 
pessoas próximas 
ao usuário usando 
Wi-Fi ou 
Bluetooth

Safari
Nova versão 
tem navegação 
em tela cheia. 
Abas com sites 
abertos são 
exibidas como 
telas

Álbuns de fotos
Organiza as 
imagens 
automaticamente, 
de acordo com a 
localização de 
onde as fotos 
foram tiradas

Câmera
Já virá com opções 
de filtros para as 
imagens, como o 
Instagram, e 
também fará fotos 
em formato 
quadrado

Organização
Os programas 
serão atualizados 
automaticamente; 
as pastas de 
aplicativos 
poderão ter mais 
de uma tela

Siri
Assistente  faz 
buscas na Wikipédia 
e no Bing, terá novas 
vozes femininas e 
masculinas. Funções
serão mudadas com 
comandos de voz
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B8.




