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transparente, permitindo que o conteúdo 
apareça mais na tela. Os designers, que em 
um primeiro momento tiveram uma impres
são ruim do novo visual, já estão se adaptan
do rapidamente. A cada dia que passa, mais e 
mais aplicativos estão entrando na onda e na 
simplicidade do iOS 7. Logo na primeira se
mana, Twitter, Facebook, Instagram, Ever- 
note e outros já estão com visual novo.

Outro ponto importante na atualização vi
sual são as animações. Elas agoram estão 
mais presentes do que na versão anterior, 
contribuindo tanto para a fluidez da navega
ção (desde que você tenha um aparelho com 
um processador potente), mas também dei
xando algumas tarefas um pouco mais len
tas. Mas não é nada que vá atrapalhar sua 
vida, podemos garantir. Depois de pouco 
tempo, você irá se acostumar.

Talvez o que tenha desagradado a maio
ria das pessoas no iOS 7 sejam a iconogra
fia e paleta de cores, bem cítricas. Mas essa é 
mais uma questão de gosto pessoal do que re
almente técnica.

UMA NOVA ESTETICA
0 realismo visual do iOS servia um propósi
to: ajudar as pessoas a entender como o sis
tema funcionava. Era necessário pois trans
formava algo intangível (o mundo digital) em 
algo mais palatável reconhecível. Com o pas
sar do tempo e uso por milhares de pessoas, 
isso acabou se tornando cada vez menos ne
cessário e, quase sete anos depois, se tornou 
um problema e não mais uma solução. Che
gou a hora de trocar a roupagem do iOS.

Muita gente acusou a Apple de usar um vi
sual “chato” (a tradução de flat pode ser pla
no ou achatado, por isso preferimos o tom 
mais irônico), sem profundidade. Mas ao 
usar o iOS 7 podemos perceber que ele é com
pletamente o oposto. O conceito de transpa
rências e camadas cria uma sensação mais 
fluída, sem que a inteface de usuário seja 
uma escada ou um obstáculo para o usuá
rio. A barra de status, por exemplo, agora é

MUDANÇAS QUE INTERESSAM
Como já dissemos, mais da metade dos dispo
sitivos Apple ao redor do glogo já foram atu
alizados até o final de setembro. Isso torna o 
iOS 7 o sistema operacional mais rapidamen
te adotado de toda a história. Claro que isso 
aconteceu não só pelos novos papéis de pare
de e toques (polifônicos e bem mais interes
santes que o velho Marimba).

Entre as novidades mais legais, a Central 
de Controle, o AirDrop e a/o Siri estão deta
lhadas na página 28 dessa matéria. Mas va
mos tratar de outras, como a iTunes Radio.

Para quem sempre achou que o espaço no 
iPhone, iPod touch ou iPad era pequeno para 
poder levar uma grande coleção de músicas, 
o iTunes Match permite acessar a biblioteca 
sem precisar baixar as faixas (é preciso uma 
conexão com a internet, por Wi-Fi ou via pla
no de dados). E quando se quer ouvir algo di
ferente? Bem-vindo ao iTunes Radio.A ut
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O serviço de streaming de música funciona 
como a grande maioria dos seus concorren
tes, como Pandora e Spotfy. Você escolhe um 
determinado tema e a Apple seleciona uma 
série de faixas para você ouvir, de graça, po
rém com anúncios (se você paga pelo iTunes 
Match, as propagandas somem).

E o que diferencia esta rádio vitual das ou
tras? Algumas vantagens interessantes, 
como poder comprar uma determinada faixa 
que o agradar com apenas um toque, ou então 
escolher se quer ouvir apenas os grandes su
cessos ou deixar que a seleção seja uma sur
presa, trazendo canções desconhecidas de 
artistas ou gêneros escolhidos.

Criar sua própria estação é muito fácil. 
Basta tocar no sinal de [+] e digitar o nome de 
um cantor, banda ou um gênero musical. Ra
pidamente uma série de opções aparece. To
que nela e pronto, pode relaxar ouvindo suas 
músicas. E como o iTunes Radio está atrela
do ao seu Apple ID, as novas estações estarão 
disponíveis em todos os seus dispositivos, in
cluindo o Mac e Apple TV.

MAIS CONTEÚDO NO SAFARI
Navegar na internet é possível desde o pri
meiro iPhone. Aliás, essa era uma das três 
premissas principais do aparelho quando foi 
apresentado em 2007 (iPod, telefone, acesso 
a internet). E isso continua no iOS 7. Quer di
zer, está melhor no Safari novo. Quando em 
modo paisagem, por exemplo, a interface in
teira (barras de ícones) some, deixando a pá
gina tomar conta de toda a tela. No iPad, po
rém, essa manobra não funciona, já que a tela 
do tablet é muito maior que a do iPhone.

Agora, o navegador para dispositivos mó
veis da Apple fundiu a barra de endereços 
com o campo de busca, como é no OS X des
de o Mountain Lion. Isso dá mais agilida
de e consistência na experiência de usuário. 
Demorou, mas até que enfim o pessoal em 
Cupertino se tocou que isso é bom.

Os favoritos também mudaram, e não pos
suem mais aquele visual pesado com suas 
pastas e subpastas, aparecendo como ícones 
ao você iniciar uma digitação ou em forma de 
lista. Ao tocar em Favoritos, vemos três abas

O grande problema é que todas essas van
tagens legais estão restritas, por enquanto, a 
contas vinculadas à iTunes Store norte-ame
ricana. Porém, os usuários brasileiros (ou de 
outros lugares) que tinham uma antes de ter 
loja nacional podem usar seu Apple ID e sin
tonizar suas rádios sem problemas (a restri
ção é feita pela nacionalidade da conta não 
o país onde ela acessada). Em nossos testes, 
tudo funcionou perfeitamente. Até o fecha
mento desta edição, nenhum outro país já ti
nha conseguido autorização para disponibi
lizar o serviço (os boatos davam conta que a 
Apple no Canadá está contratando pessoas 
para criar estações). E pela nossa experiên
cia, o iTunes Radio ainda deve demorar para 
chegar ao Brasil. É só lembrar que ficamos 
esperando cerca de oito anos para termos 
o direito de poder comprar músicas e víde
os em uma loja nacional. Só podemos esperar 
que não demore tanto de novo.

na parte superior da tela que mostram seus 
links, a Lista de Leitura offline e também in
dicações que seus amigos nas redes sociais 
(Facebook e Twiter) compartilharam.

Outra mudança radical no Safari está na 
navegação por abas. Antes, elas apareciam 
na tela verticalmente, uma por vez, o que ge
rava uma série de gestos até achar o site cor
reto. Agora, elas são dispostas num modo 
parecido com o antigo CoverFlow, com até 
cinco páginas. Muito mais prático e belo do 
que o método antigo. Porém, se você quiser 
ativar o modo Privado, terá que fechar todas 
as abas abertas e começar tudo de novo.

CORREIO ELEGANTE
O Mail é um programa bem completo no iOS, 
afinal, ele acessa diversos serviços, como 
Google, Exchange e, claro o iCloud. Isso não 
mudou no iOS 7, e toda a estilização para o 
novo visual não atrapalhou seu uso. Mas alA ut
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gumas funcionalidades merecem destaque, 
como a possibilidade de organizar as caixas 
como quiser. Basta tocar em Editar e depois 
arrumar do seu jeito, inclusive, adicionando 
novas abas, como Não lidas, Lixos, com Ane
xos entre outras. Ainda não é possível criar 
caixas personalizadas, mas já é um começo.

Na lista de mensagens, ao deslizar o dedo 
sobre uma delas da direita para esquerda, 
aparecem dois botões, um para arquivar/por 
no lixo (vai depender da sua opção nas pre
ferências do programa) e outro com mais 
opções, como responder, sinalizar, marcar 
como lido e mover mensagem. Muito mais rá
pido e prático do que antes, pois você pode 
fazer tudo isso sem precisar abrir o email.
E para voltar à tela anterior, é só deslizar o 
dedo da direita para a esquerda.

Fora isso, nada mudoi no programa, que 
continua sendo um dos pontos fortes do sis
tema, mesmo com uma grande concorrência, 
como o Mailbox e Gmail do Google.

E OS MAPAS?
O iOS 6 vai sempre ser lembrado mais pelo 
fiasco do aplicativos Mapas que substituiu o 
serviço de localização da Google do que qual
quer outra coisa. Foram meses tendo que ou
vir calado o escárnio da concorrência, di
zendo que o programa não levava a lugar 
nenhum. Literalmente.

Os meses se passaram, a Apple pediu des
culpas pela mancada (e mandou Scott Fors- 
tal por se recusar a admitir o problema) e foi 
aperfeiçoando o seu banco de dados. No iOS 
7, ele ainda está um pouco longe da perfeição, 
mas melhorou bastante. As informações de 
locais esá bem mais precisas agora, porém, 
algumas faltas ainda continuam sendo sen
tidas, principalmente para os usuários bra
sileiros: nada de rotas usando transporte pú
blico (ou é de carro ou a pé) e de navegação 
durva a curva (como nos aparelhos de GPS). 
Isso faz muita falta aqui, e por isso não dá 
para evitar baixar o Google Maps.
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CONCLUSÃO
Muito mais foi mudado no iOS 7: o Calen
dário está muito mais bonito e funcional; o 
Lembretes está mais fácil de organizar; no 
programa Tempo, a visualização da tempe
ratura e fundo animado tornaram a previ
são muito mais agradável; o programa Câme
ra permite tirar fotos em formato quadrado 
(compatível com o Instagram) e adicionar al
guns efeitos simples na imagem; e o Fotos 
traz um novo modo de ver suas imagens, por 
Momentos e por Anos. Todas essas mudan
ças são bem-vindas e tornam a decisão de 
atualizar mais fácil.

Será que ainda vale a pena se manter no 
iOS 6? Gosto pessoal sobre a mudança visu
al a parte, a evolução do novo sistema é mui
to grande e vale a pena o download. Porém, 
antes de fazer isso, é bom verificar o que vai 
funcionar ou não no seu aparelho. Sim, por
que apenas os dispositivos mais recentes po

derão usufruir de todas as vantagens. No 
caso do iPhone 4, por exemplo, as animações 
não funcionam e a câmera não pode fazer pa
norâmicas nem dá para adicionar os filtros 
nas imagens; o AirDrop só pode ser utiliza
do a partir do iPhone 5, no iPad de 4a gera
ção, iPod touch 5a geração e iPad mini (além 
de precisar de uma conta ativa no iCloud). 
Quem tem um iPod touch de 4a geração, bem, 
esses continuarão com o iOS 6 para sempre.

E que tal o consumo de bateria? Com tan
tas animações, transparências, camadas e 
funcionalidades, é natural que tenha aumen
tado um pouco, mas em nossos testes não 
houve um aumento drástico de energia. Des
ligar algumas dessas firulas da interface (dá 
para desligar o efeito de paralaxe, que dá uma 
sensação de profundidade na tela, por exem
plo), garantem uma autonomia boa.

Para quem já instalou o iOS 7, não tem 
mais volta; e quem não instalou está perden
do uma visão do futuro. Ele veio para ficar.
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Caixa de texto
Fonte: Mac+, São Paulo, n. 89, p. 24-28, 2013.




