Apple Watch: tudo o que você
precisa
saber
antes
de
comprar
O Apple Watch deu o que falar quando foi lançado em 2015. Não
existia nada igual ao gadget, que se firmou como outra
inovação imbatível da empresa. Muitos ainda questionam sua
necessidade e quem deseja comprar ainda tem algumas dúvidas
sobre modelos e usos.
Isso porque as opções são muitas, tanto de geração quanto de
pulseiras, tamanhos e acessórios.
Neste post, você vai ver:
Motivos para comprar ou não um Apple Watch
Especificações, modelos e vantagens de cada geração do
relógio (1, 2 e 3)
Quem vende na briga entre Series 1 e 3
O que significa o tamanho do relógio da Apple
Pulseiras legais e outros acessórios
Onde comprar o seu (com valores)
Guia de uso básico
Ao final, você poderá decidir se é hora de comprar o seu
relógio da Apple e qual combina mais com seu estilo de vida e
necessidades.

Você deve comprar um Apple Watch?
Antes de comprar o seu Apple Watch, considere algumas
características, tanto do gadget quanto do seu próprio estilo
de vida. O relógio da Apple não diz apenas o tempo, como
também é um fitness tracker, por exemplo. Mas não se separa
facilmente do iPhone ou iPad na hora do uso. É como se fosse
um produto complementar.
Veja mais detalhes sobre os usos:

Hora
Você provavelmente parou de usar relógio depois de adquirir um
smartphone. O problema é que para olhar as horas é preciso
tirar o celular do bolso ou da bolsa, o que nem sempre é
prático.
Para ver o horário e a data, basta olhar para o seu pulso,
onde o dock do Apple Watch mostra o relógio com um display
parecido com o do smartphone. Não é preciso apertar nenhum
botão: levante o pulso e a tela aciona.
Você ainda pode adicionar informações, como o clima e horário
do nascer ou pôr do sol. É possível também customizar essa
tela à vontade, com padrões simples ou personagens da Disney.

Notificações
Outra função bacana do Apple Watch é a capacidade de ver
notificações sem precisar olhar o celular. O aviso é bem
sutil, com o display acendendo durante alguns segundos quando
chegam mensagens ou pushes. A informação vem bem resumida, com
o nome do app e um pouco do contexto.
O relógio também possui um centro de notificações, assim como
outros gadgets da Apple. Basta puxar a barra superior e ver
tudo. Mensagens do WhatsApp, cartões de embarque, ligações
perdidas – veja e decida se é preciso alcançar o telefone para
responder.

Esporte
Para quem pratica esportes, especialmente corrida, o relógio
da Apple tem ainda mais utilidade. O aparelho tem um monitor
de batimentos cardíacos, que funciona enquanto você dorme,
inclusive, e oferece relatório todas as manhãs.
Além disso, os modelos da geração 3 possuem GPS para você
observar as distâncias percorridas. Grave automaticamente não
apenas as caminhadas, mas também degraus subidos, dentre
outras atividades.

Ah, e como o relógio é resistente à água, você pode também ter
relatórios de natação. Basta baixar um app específico para
isso. Legal, não? E se gostar do resultado, compartilhe nas
suas redes sociais diretamente do relógio.

Comunicação
Como já falamos, é possível observar suas notificações
diretamente do Apple Watch. Mas você também pode digitar
mensagens e atender ligações, tudo conectado ao seu iPhone. É
muito conveniente, mas aqui está o pulo do gato: o Apple Watch
não funciona sem estar integrado com o smartphone da Apple
(por falar em integração, também é possível utilizar junto com
a Apple TV).
Portanto, se você ainda não tem um, talvez seja melhor pensar
em investir nele primeiro. Além disso, apenas a versão mais
cara, o Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) funciona sem o
iPhone por perto – nas outras, é preciso que os dois gadgets
estejam juntos – mas vamos aprofundar nisso mais à frente.
Muito bem. Viu tudo isso e ficou com vontade? Vamos às
análises de cada geração do Apple Watch.

Apple Watch Series 1

O Apple Watch Series 1 requer que você tenha o iPhone 5 ou
superior, com iOS 11 ou superior. Assim como os outros
modelos, como você verá a seguir, está disponível nos tamanhos
38 e 42 mm e é possível trocar a pulseira.
Apesar de ser a primeira geração, não deixa a desejar. Nos
modelos mais novos, não sofreu tantas alterações em estrutura
física. Vem com um botão para desligar e uma coroa para
navegar pela interface, além de tela de OLED, que permite
visualização mesmo quando há luz em alta intensidade.
A bateria chega a durar mais de 18 horas, se você não utilizar
o tempo todo. Além disso, o Apple Watch Series 1 já veio com a
função de iluminação automática quando você levanta o pulso.

Preços
É possível comprar a primeira geração de relógios inteligentes
pela loja iPlace, maior revendedor de produtos Apple do
Brasil. Preços em 18/02/2018:
Apple Watch Series 1, 38 mm – R$1.799,00
Apple Watch Series 1, 42 mm – R$2.024,10
Apple Watch Edition, 38 mm (também parte dos Series 1, uma

versão mais exclusiva) – R$8.279,10
Você também pode adquirir o Apple Watch Series 1 em outras
lojas no Brasil, como Amazon ou Americanas.

Apple Watch Series 2

A primeira atualização do relógio inteligente da Apple foi o
Series 2. Lançado em setembro de 2016, representa um apelo
maior ao mundo fitness: a partir dessa versão, os smartwatches
da Apple passaram a ter GPS integrado. Entretanto, o design é
o mesmo do Apple Watch 1.
O Series 2 continua sendo dependente do iPhone, mas ficou
possível se exercitar sem precisar levar os dois gadgets – ele
funciona offline e quando se conecta faz upload das
informações. A resistência à água também ganhou reforço
(permite, no máximo, 50 metros de profundidade).
A bateria pode chegar a durar dois dias e, assim como o Apple
Watch Series 1, é possível trocar a pulseira – depois do
lançamento, vários modelos novos foram adicionados às lojas.

Preços
Confira os preços dessa versão pela iPlace:
Apple Watch Series 2, 38 mm (pulseira esportiva) – R$3.599,10
Apple Watch Series 2, 38 mm (pulseira milanês) – R$4.319,10

Apple Watch Series 3

Essa é a geração mais atual dos smartwatches. Ainda mais
independente do celular que as outras, trouxe algumas
novidades interessantes para o mundo dos relógios
inteligentes.
O design também é o mesmo do 1 e do 2, além da possibilidade
de trocar pulseiras. Nesse caso, o 3 vem com duas pulseiras,
de tamanhos diferentes. O brilho emitido é ainda mais forte,
com desempenho bom em locais muito iluminados.
A tela é desbloqueada também com o movimento do pulso ou dois
toques rápidos. Segundo a Apple, essa versão é 70% mais rápida
do que as anteriores, com processadores atualizados. Você
ainda pode conferir o clima, a rota para o trabalho, dentre
outras funções.
Uma outra mudança importante é o grid de aplicativos, que
agora é em forma de lista e não em forma de nuvem. O maior
avanço está em uma versão do Apple Watch Series 3 que ainda
não é vendida no Brasil, apesar de ter sido homologada em
2017: o Apple Watch Series 3 (GPS + Celullar).

Mais independência
A versão com LTE trouxe uma independência quase completa para
o smartwatch. Trata-se da possibilidade de sair de casa sem o
celular e utilizar a internet de dados enquanto está na rua.
Apesar de ser um modelo mais caro (cerca de 329 dólares ou
mais ou menos R$1.024,00 lá nos EUA), pode ser o que você
precisava.
Se você gosta, por exemplo, de checar os e-mails ou atender
ligações sem precisar do celular, é a opção certa. Agora, se
pretende sempre ter o iPhone em mãos, talvez não seja uma boa
ideia.
Se você tem acesso a alguma forma de importação, é possível
trazer para o Brasil e utilizar normalmente. Veja como
configurar aqui.

Preços

Como você já deveria estar imaginando, o Series 3 tem preços
um pouco mais salgados em relação à versão anterior. Confira:
Apple Watch Series 3, 38 mm (pulseira esportiva) – R$2.339,10
Apple Watch Series 3, 42 mm (pulseira esportiva) – R$2.564,10
O Apple Watch 3 também veio com algumas edições especiais. Uma
delas é o Apple Watch Nike+, que apresenta uma pulseira
diferenciada e é focado em quem pratica atividades físicas de
alta performance:
Apple Watch Nike+, 38 mm – R$2.339,10
Apple Watch Nike+, 42 mm – R$2.564,10
Lá fora, existem outras, como o Apple Watch Hermès, oficial em

parceria com a marca de luxo. As especificações são as mesmas,
o que muda é a aparência e as pulseiras que acompanham o
produto.

Apple Watch Series 1 x Apple Watch
Series 3
Aqui vamos considerar que o Apple Watch Series 2 não vale mais
tanto a pena. Por um preço que é quase igual ao Apple Watch 3,
você terá um aparelho com poucas melhorias em comparação com o
Series 1. Portanto, vamos comparar o 1 e o 3 para que você
saiba decidir.
Se você não é louco por ter as novidades assim que elas
chegam, talvez pense em adquirir o Series 1, especialmente se
não tiver acesso ao Series 3 com LTE. O Apple Watch Series 1
está melhor se comparado ao que foi lançado lá em 2015, sendo
produzido com um processador um pouco melhor.
Entretanto, é bom lembrar que o 1 não possui tanta resistência
à água – se você desejar utilizá-lo enquanto faz natação,
talvez seja melhor escolher o 3. Além disso, apesar do design
ser aparentemente o mesmo, o Apple Watch Series 3 é feito de
aço inoxidável e uma tela mais resistente.
O Series 1 vem com apenas uma pulseira, enquanto o 3 vem com
duas. Mas você pode adquirir outros modelos pela loja da
Apple.
Quem já tem o Series 1 e está pensando em fazer o upgrade,
talvez seja melhor esperar que a versão LTE chegue ao Brasil.
Assim, você vai ganhar muito mais independência do seu iPhone.
Mas é bom ficar claro: a Apple ainda não deu sinais sobre
datas. Ah, e se você sentiu que o Apple Watch 1 andou um pouco
lento, não deixe de atualizar o sistema operacional para o
watchOS 4: vai perceber uma melhora boa de velocidade quando o
fizer.
A seguir, vamos aprofundar um pouco mais em outras questões de
especificação para ajudar você a escolher o modelo ideal de
relógio da Apple: tamanho e pulseiras.

Tamanhos do Apple Watch
Como você pode perceber, todas as versões têm disponíveis dois
tamanhos diferentes: 38mm ou 42mm. Geralmente, entende-se que
esses tamanhos foram desenhados para acomodar o relógio no
pulso de uma mulher ou no de um homem.
Mas não se decida por isso: não é uma regra geral. O design
nas duas opções de tamanho é o mesmo, apenas a tela é um pouco
maior no 42mm, com possibilidade de mostrar mais informações
no display.
As dimensões (38mm/42mm) representam a medida da altura do
relógio. É um pouco diferente de quando observamos medidas de
smartphones, que se referem, normalmente, ao tamanho da tela.
O Apple Watch Series 3 é um pouco mais grosso que os outros,
mas de forma quase imperceptível. Veja as medidas exatas:
’38mm Series 3′: 38.6mm x 33.3mm x 11.4mm
’42mm Series 3′: 42.5mm x 36.4mm x 11.4mm
’38mm Series 1′: 38.6mm x 33.3mm x 10.5mm
’42mm Series 1′: 42.5mm x 36.4mm x 10.5mm
Como estamos falando de um wearable, é muito importante
decidir-se pelo tamanho que vai fazê-lo sentir mais
confortável. Uma ideia é experimentar o relógio da Apple antes
de comprá-lo. Assim, você não corre o risco de errar o
tamanho.
Evite decidir pelo preço – apesar das versões 42mm serem um
pouco mais caras, pode ser que você acabe com um relógio
pequeno apenas para economizar cerca de R$200.

Pulseira Apple Watch
As pulseiras são muito mais uma questão de estética. A maioria
é confortável o suficiente, mas algumas parecem mais um
relógio real do que outras. Lembre-se de comprar uma que seja
compatível com 38mm ou 42mm. Confira alguns modelos
disponíveis na loja da Apple:

Pulseira Apple Watch Loop Esportiva

Feita com trama de nylon, mas ainda com design mais esportivo,
é maleável e respirável.

Pulseira Apple Watch Esportiva

Feita de fluorelastômero, material resistente
temperaturas, é um modelo mais macio.

a

altas

Também é possível comprar a pulseira esportiva que vem
originalmente com o Apple Watch Nike+:

Pulseira Apple Watch Trama de Nylon

Versão da trama de nylon que é menos esportiva.

Pulseira Apple Watch Couro

É a que mais se assemelha aos relógios tradicionais.

Pulseira Apple Watch Estilo Milanês

É uma pulseira que vem com alguns modelos de Apple Watch, por
isso é mais clássica.
É feita de aço inoxidável, assim como a pulseira de elos:

Outros acessórios
Todos os Apple Watches vêm acompanhados de um carregador
pequeno e básico. Você pode querer adquirir um carregador
extra que permite o carregamento durante a noite, por exemplo.
Confira os preços de acessórios na loja da Apple.

Onde comprar Apple Watch
Se você não está a fim de ir pelos preços das lojas iPlace,
conferimos alguns preços nos maiores vendedores aqui no
Brasil. Valores atualizados em 18/02/2018.

Lojas Americanas
Apple Watch Series 3 42mm – R$2.849,99
Apple Watch Series 3 38mm – R$2.599,00
As lojas Americanas também vendem películas e pulseiras.

Amazon
Apple Watch Nike+ 42mm – R$1779,76
Esse é apenas um exemplo. Os preços na Amazon podem variar
bastante e incluem produtos usados à venda.

Magazine Luiza
Apple Watch Series 1 38mm – R$1.439,91
Apple Watch Series 1 42mm – R$1.529,91
Apple Watch Series 2 38mm – R$1.979,91
Apple Watch Series 2 42mm – R$2.249,91
Apple Watch Series 3 38mm – R$2.249,91
Apple Watch Series 3 42mm – R$2.429,91
Preços para compras à vista.

Guia de uso Apple Watch
Ao comprar o seu Apple Watch, você vai receber um manual de
instruções. Mas para saber de antemão o que fazer quando o seu
chegar, seguem algumas dicas:
As primeiras 24 horas utilizando o relógio podem ser um
pouco frustrantes, se você nunca teve contato com um. É
isso o que o torna tão intrigante! Aos poucos, assim
como foi quando comprou seu smartphone, você se
acostuma.

Para fazer download de novos aplicativos (muitos já vão
vir no próprio relógio), é preciso acessar a loja por
meio do iPhone.

Use seu Apple Watch para aprender
mais
A plataforma do 12min possui um aplicativo para apple
watch! Por meio dele, você pode ouvir as versões em áudio dos
nossos microbooks, resumos feitos com base nos maiores livros
de não-ficção do mundo.
E já que você é Apple Fan, que tal começar pela biografia do
Steve Jobs?
Boa leitura!
Steve Jobs

