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M
ais um ano, mais um 
iPhone. Na verdade, fo
ram dois modelos lan
çados ao mesmo tem

po, um recorde (assim como o número 
de vendas, que chegou à casa de 9 mi
lhões de unidades). A linha de produ
tos continua com três aparelhos dife
rentes sendo vendidos, mas em vez de 
manter o do ano passado e retrasado, 
a Apple decidiu renovar dois deles, ti
rando de produção o iPhone 5. Por que 
manter o 4s (que ainda tem o conec
tor Dock 30 pinos, é mais pesado, tem 
tela menor etc.) é uma decisão que 
não conseguimos entender.

Escolher um iPhone se tornou uma 
tarefa mais difícil: processador me
lhor e mais segurança ou cores dife
rentes e pagar menos? Vamos tentar 
responder essa pergunta a seguir.

ele bate todos os modelos fabricados 
atualmente (quando eles não estão 
trapaceando, claro! Leia mais sobre 
esse assunto na página 22).

Tudo isso indica que o iPhone 5s é 
muito rápido? Sim, mas para as fun
ções mundanas do dia a dia, se perse- 
be muito pouco. Abrir e fechar apli
cativos ainda não é tão mais veloz do 
que era no 5, principalmente porque 
os programas ainda são 32 bits. Mas 
logo isso deverá mudar.

Na parte gráfica, então, o A7 é ain
da mais impressionante. O jogo In- 
finity Blade II, o primeiro a usar to
dos os recursos do processador, ficou 
estupendo, com cores e animações 
muito fluidas, sem engasgo.Mesmo 
títulos mais antigos acabam se bene- 
ficiando, já que rodam bem melhor 
sob o novo chip.

serve como chave para abrir o apare
lho. Batizado de Touch ID, ele fica in
serido no antigo botão Início (que per
deu o tradicional quadradinho mas 
continua funcionando do mesmo jei
to) e tem uma câmera que visualiza 
a impressão digital do usuário para 
identificá-lo. Acredite, funciona!

Configurar o Touch ID é simples: 
ao ligar o iPhone 5s pela primeira vez, 
você passa pelo processo em dois pas
sos, colocando o dedo repetidas vezes 
sobre o sensor até que ele tenha re
conhecido todas as nuances da digi
tal. Uma senha ainda é necessária (ela 
será pedida depois de três tentativas 
frustradas ou quando o aparelho for 
reiniciado por qualquer motivo). De
pois disso, é só alegria. O Touch ID é 
bem mais rápido do que deslizar a tela 
e digitar os números. Depois de usar

MAIS VELOZ DE TODOS
Vamos começar com o iPhone 5s, afi
nal, ele é o que tem o maior número de 
novidades. O visual, porém, não mu
dou, é o mesmo do ano passado. Peso, 
altura e espessura são iguais, por isso, 
as capas de proteção antigas continu
am servindo perfeitamente (mesmo 
com o flash maior de duas luzes). Por 
fora, a principal alteração está no bo
tão Início, substituído pelo Touch ID 
(falaremos mais dele adiante).

As melhorias principais são inter
nas. O chip A7 não é só mais veloz que 
o antigo A6 como era de se esperar, 
agora ele é 64 bits. Isso significa que 
antigos limites de memória e de po
der de processamento foram ultra
passados. Só para se ter uma ideia, em 
um teste de performance, ele conse
gue ser duas vezes mais rápido que o 
iPhone 5. E nenhum outro concorren
te atual, mesmo com o dobro de nú
cleos (o A7 é dual core, enquanto que 
o Snapdragon do Galaxy é quad core),

Ao lado do A7, o iPhone 5s ganhou 
um segundo processador, o M7, total
mente dedicado a movimentos. Não, 
ele não melhora diretamente a per
formance do aparelho, mas faz coisas 
bem interessantes. Em primeiro lu
gar, ajuda a economizar energia, pois 
ele passa a ser responsável por moni
torar movimentos e sensores, como 
acelerômetro. Por enquanto, ele não 
tem tanta utilidade, mas conforme 
aplicativos de ginástica e outros co
meçarem a usá-lo, veremos muita no
vidade nesse assunto.

S DE SEGURANÇA
Senhas são importantes para prote
ger nossos dados. Praticamente todo 
mundo sabe disso, mas poucos ativam 
uma no smartphone, afinal ninguém 
gosta de perder tempo digitando uma 
sequência de 4 números para poder 
ler uma mensagem do Twitter ou Fa- 
cebook. Pensando nisso, a Apple de
senvolveu um sensor biométrico que

por alguns dias, fica bem difícil vol
tar atrás, pode acreditar. E possível 
cadastrar até cinco dedos (sugerimos, 
pelo menos os dois polegares e indi
cadores), inclusive de pessoas dife
rentes (para o caso de um parceiro/a 
muito ciumento querer olhar o que 
você anda fazendo olhando para a tela 
do iPhone o tempo todo).

Mas e a questão da segurança? E 
possível roubar as impressões digi
tais ou burlar o sistema? Não e sim.
As informações (fotos) são armaze
nadas unicamente no processador A7 
e não são copiadas localmente em um 
servidor do iCloud. E, claro, está tudo 
criptografado. Mas um hacker conse
guiu replicar uma digital e desbloque
ar um iPhone com o Touch ID ativado. 
O esquema é muito complicado e en
volve tirar uma foto de alta qualidade 
da digital, reproduzir um molde usan
do um método sofisticado de reprodu
ção. Isto é, não é motivo nenhum para 
preocupação do usuário comum.A ut
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MINA DE OURO
Além da câmera (leia o box na página 
23), do Touch ID e do processador A7, 
o que mais chamou a atenção no novo 
iPhone 5s foi a nova cor, Gold (ouro). 
Primeiro porque, quando os boatos 
sobre ela começaram, ninguém acre
ditava que a Apple fosse fazer; quan
do parecia certo que sairia mesmo um 
iPhone dourado, todos achavam que 
seria horroso; e quando o aparelho co
meçou a ser vendido, ele acabou em 
poucas horas no mundo todo.

Sim, sabemos que a quantidade de 
unidades douradas envaidas foi pe
quena (várias lojas não receberam ne
nhum) e, com a forte demanda, aca
bou esgotando rapidamente. Erro 
de cálculo ou estratégia de marke
ting? No momento, isso não importa. 
Quando você estiver lendo esta revis
ta, a situação já estará normalizada.

As duas cores antigas, branco e pre
to, mudaram de nome: agora se cha
mam Silver (prata) e Space Gray (cin
za espacial). Neste último, o tom mais 
escuro anterior dá lugar a um mais 
suave, porém, assim como no iPho
ne 5, a possibilidade de riscos conti
nua grande. Colocar e tirar uma capa, 
por exemplo, pode arranhar a lateral 
facilmente. Isso é um problema indis- 
culpável em um aparelho tão caro.

C PARA DIZER CORES
Durante meses, fomos bombardeados 
por boatos garantindo que a Apple ia 
fazer um iPhone de baixo custo para 
os mercados emergentes e a China, 
onde esse tipo de aparelho domina.
O nome dele seria iPhone 5c, sendo 
que a letra seria para cheap (bara
to, em inglês). Não foi bem assim que 
aconteceu. Sim, o 5c não custa a mes

ma coisa que o modelo mais caro, mas 
também não é quase de graça como se 
imaganiva antes.

Aespeculação começou por conta 
da descoberta do material quer seria 
usado na fabricação do novo disposi
tivo, plástico (que já tinha sido usado 
no saudos 3G/3Gs). Isso não mudou, 
mas ao pegar o iPhone 5c percebe- 
-se que a qualidade é bem diferente de 
aparelhos de baixo custo. Muito sua
ve e brilhante, o policarbonato usado 
é bem resistente, afinal, está preso a 
uma armação em metal, que serve de 
antena para o telefone.

O iPhone 5c é vendido em cinco co
res (verde, pink, azul, amarelo e bran
co) e, por conta do seu novo exterior, 
está um pouco mais grosso e pesa
do que seu antecessor. Isso quer dizer 
que capinhas que antes serviam no 5 
não poderão ser usadas com ele (e um
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novo mercado surge, senhoras e senho
ras). Até a própria Apple resolveu lançar 
uma, mas na nossa opinião, deixou a dese
jar. Com seu visual cheio de bolinhas va
zadas (que lhe renderam o carinhoso ape
lido de Crocs, como as sandálias), deixa 
aparecer apenas parte do nome do apare
lho (parece estar escrito non).

Por conta do novo material, os botões 
na lateral do aparelho foram modificados, 
ficando mais parecidos com os do iPad 
mini. O botão Início, porém, continua o 
mesmo, suave e preciso. No geral, a cons
trução do 5s é muito sólida e confortável 
na mão, mesmo com o tamanho diferente.

Por dentro, algumas semelhanças com 
o iPhone 5 que ele substitui. O processa
dor é o bom A6, mas em testes de perfor
mance, ele não consegue atingir o mesmo 
nível do iPhone 5 (veja a tabela na página 
22). A câmera é a mesma de 8 megapixels 
do tempo do 4s, com a adição o cristal de 
safira para proteção.

As principais diferenças do 5c para o 
antigo 5 estão na câmera frontal para Fa- 
ceTime, que tem um novo sistema de re
troalimentação para deixar as imagens 
mais vibrantes, e a bateria, que é maior 
para garantir uma melhor autonomia. Se
gundo a Apple, dá para ficar cerca de 10 
horas conversando com o 3G ligado. Em 
nossos testes, ela se comportou muito 
bem, levando mais de um dia para ser re
carregada (o que, convenhamos, nos tem
pos atuais está dentro do aceitável, mas 
ainda não é o ideal).

E O O 4G?
A pergunta que ainda não quer calar (des
de o lançamento do iPhone 5) é: e o 4G, 
como é que fica no Brasil? Muito se es
peculou no ano passado sobre a possibi
lidade de comprar um aparelho no exte
rior que fosse compatível com nossa faixa 
de frequência (banda 7 em 2.600 MHz), 
mas tudo não passou de um sonho, já que 
a tencologia LTE (Long Term Evolution, 
na sigla em inglês) ainda não tinha chega
do realmente ao nosso país.

Mas as coisas mudaram neste ano. Aos 
poucos, várias cidades já estão com as an
tenas de 4G instaladas por causa da copa 
do mundo e já temos modelos de smar- 
tphones compatíveis sendo vendidos no 
Brasil. Será que o iPhone 5s ou 5c vão fi
car de fora dessa? Ao que tudo indica, não.A ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

.



Pouco antes do fechamento desta edi
ção, a Anatei homologou oficialmente os 
dois modelos, usando como referência 
os iPhones vendidos na Europa (o A1457, 
que é o 5s, e o A1507, correspondente ao 
5c), os dois são compatíveis com a ban
da 7. Então, quando eles começarem a ser 
vendidos aqui no final do ano (não temos 
a data exata), o 4G funcionará normal
mente. E quem comprou um iPhone nos 
Estados Unidos? Bom, esses só poderão 
navegar usando o 3G (HSPA+). E pior: não 
terão garantia válida no país (somentes 
os modelos homologados terão esse direi
to garantido. O jeito é ou esperar um pou
co mais, ou então partir para a Europa 
para conseguir o iPhone 5s e 5c antes.

CONCLUSÃO
Somos suspeitos na hora de dizer se vale a 
pena ou não trocar de iPhone, mas vamos 
analisar os fatos à luz da razão. As novi
dades do 5s em comparação com o 5 são 
atratativas (câmera, processador, Tou- 
ch ID), mas talvez o custo seja proibitivo 
(até o momento, não temos ideia do valor

de venda aqui no Brasil, mas não imagi
namos que irá ficar barato). E quando fa
lamos do 5c, a situação fica pior, já que ele 
não é um aparelho barato como se imagi
nava e, no fundo, é um iPhone do ano pas
sado com uma cara nova (mais colorida).

Para quem ainda está com os iPhones 4 
e 4s, aí o caso muda de figura. Por serem 
muito antigos, eles não rodam todas as 
funcionalidades do iOS 7 (veja a matéria 
na página 24 desta edição), além de serem 
bem mais pesados quando comparados 
com os novos. Está cada vez mais difícil 
achar acessórios novos compatíveis com 
o velho formato de 3,5 polegadas e conec
tor Dock 30 pinos, já que o padrão Light- 
ning está, aos poucos, se consolidando. E 
temos ainda a questão do 4G a ser levada 
em consideração, já que tanto o iPhone 5s 
como o 5c navegarão em alta velocidade.

No final das contas, trocar ou não de 
iPhone não é uma questão de “SE” devo, 
mas de “QUANDO” será. Ou você acha 
que aquelas 9 milhões de pessoas ao re
dor do planeta mencionadas antes nunca 
tiveram um iPhone antes, hein?
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Caixa de texto
Fonte: Mac+, São Paulo, n. 89, p. 16-23, 2013.




