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capítulo 1
Introdução ao iOS: o coração 
do iPhone e do iPad

A computação pessoal passou por algumas revoluções desde seu surgimento, 
no final dos anos 70 e início dos 80. A primeira delas aconteceu com o apareci-
mento da interface gráfica do usuário, com o Apple Lisa, que foi posteriormente 
popularizada pelo Macintosh. A segunda, pode-se dizer que ocorreu com a dis-
ponibilização do acesso à Internet. E a terceira, para muitos especialistas, está 
acontecendo agora: o aparecimento de uma nova categoria de computadores 
pessoais – os smartphones e os tablets.

O conceito de smartphone e tablet não é novo. Já nos anos 90, a Apple fez sua 
primeira tentativa (fracassada) nesse campo, com o Newton. Porém coube a Steve 
Jobs, assim que voltou ao comando da grande maçã, liderar a revolução nesse 
campo. Hoje, basta alguém colocar suas mãos em um iPhone, ou em um iPad, 
para, invariavelmente, ser conquistado em pouco tempo.

Desde o surgimento do iPhone, em 2007, o aparelho tornou-se objeto de desejo 
de muita gente. Passou da esfera de um mero “artigo de luxo” para um verda-
deiro “canivete suíço” da vida digital – conversa telefônica é apenas um dos seus 
diversos usos.

Com o iPad, não foi diferente. Inicialmente tratado como um mero “iPhone de tela 
grande” (como se isso já não fosse suficiente para ele ser irresistível), tornou-se 
um enorme sucesso. É o tablet mais vendido do mercado e conquistou fãs das 
mais variadas faixas etárias – quem não conhece alguma criança que passa horas 
“brincando” com um iPad ou algum aposentado que passou a usar a Internet 
somente depois de se encantar com sua facilidade de uso?
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Nos bastidores desses dispositivos revolucionários, o sistema operacional iOS é o 
responsável por proporcionar um ambiente adequado para que os desenvolvedores 
possam criar aplicativos inovadores para essa plataforma. Esse sistema operacional 
é o coração do iPhone e do iPad, e o mercado para criação de aplicativos para ele 
não para de crescer.

Para entender melhor como chegamos até aqui, vamos recapitular um pouco da 
recente história que revolucionou o mercado da computação pessoal e da telefonia 
móvel e nos fez mergulhar de cabeça na era dos dispositivos pós-PC (um termo 
usado constantemente pelo próprio Steve Jobs).

1.1 iPhone: a Apple inicia mais uma revolução no mercado
Todo mês de janeiro, usuários e entusiastas do Mac se reúnem na gigantesca con-
ferência Macworld, um evento anual que, iniciando em 1997, passou a contar com 
keynotes (palestras) de Steve Jobs, nas quais tradicionalmente eram apresentados 
novos produtos da Apple.

A keynote da Macworld 2007, programada para o dia 7 de janeiro daquele ano, 
prometia bastante. Rumores sempre cercaram os lançamentos da Apple e as apre-
sentações de Jobs – mas, naquele dia, as especulações chegaram ao nível máximo. 
Um lançamento inovador e realmente revolucionário era prometido para essa data.

Alguns suspeitavam do lançamento de um telefone celular, integrado às funções 
de reprodução de música do já popular iPod. Porém muitos duvidavam – afinal, 
telefonia móvel não era a “praia” da Apple.

Steve Jobs subiu ao palco e começou a falar sobre diversos assuntos: a liderança do 
iPod no seu mercado, novos lançamentos e comerciais de TV do aparelho, dentre 
outros. Em um determinado momento, a apresentação dos slides explicativos foi 
interrompida e uma enorme maçã envolta em sombras apareceu na tela – “este é 
um momento pelo qual eu esperei por muitos anos”, disse Jobs.

“Hoje a Apple lança não apenas um dispositivo novo, mas três dispositivos revolu-
cionários: um telefone, um iPod de tela grande e um dispositivo de comunicação 
para a Internet”, disse Jobs. Na verdade, como Steve expôs logo em seguida, era 
um único dispositivo “três em um” revolucionário: o iPhone.

A apresentação seguiu, com Jobs mostrando os recursos do novo aparelho – a 
grande maioria deles seguida de sonoros “Ohhhh” e “Uau!” vindos da plateia. 
Ninguém tinha visto antes algo parecido (Figura 1.1).



Criando aplicativos para iPhone e iPad16

Figura 1.1 – Home Screen (tela inicial) de um iPhone.

O iPhone revolucionou não somente por ser um “três em um”, como anunciou 
Steve Jobs, mas porque ele fazia bem feito, e da melhor forma possível, o que 
muitos haviam tentado fazer (e falhado) até então:

•	 Uma	tela	de	toque	extremamente	precisa	e	que	funcionava	bem	apenas	
com um leve encostar dos dedos; não era mais preciso usar as tenebrosas 
canetinhas “stylus”, populares até então, que eram constantemente perdidas 
pelo usuário e desgastavam as telas em pouco tempo. Além disso, o aparelho 
era o primeiro a detectar toques múltiplos e simultâneos, o que a Apple 
batizou de “multitouch”.

•	 Um	design	novo	 e	 inovador	–	 leve,	fino	 e	descomplicado;	na	 frente	do	
aparelho, um único botão que não dava margem a nenhuma confusão por 
parte do usuário.

•	 Uma	 interface	elegante,	 fácil	de	usar	e	entender,	seguindo	a	 tradição	da	
Apple – bastava o usuário olhar, usar seus dedos, e o aparelho respondia 
adequadamente.

•	 Serviço	de	mapas	integrado:	na	apresentação,	em	poucos	segundos,	Steve	
foi capaz de localizar e ligar para a coffee-shop Starbucks mais próxima do 
local da Macworld e, brincando, pedir “milhares” de cafés para os especta-
dores da apresentação.
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•	 Um	navegador	que	exibia	os	sites	assim	como	esses	eram	vistos	em	um	
computador desktop – muito diferente dos “baby browsers” (nas palavras 
do próprio Jobs) existentes em tantos celulares, que mostram versões limi-
tadas das páginas tradicionais.

Enfim, um conjunto de recursos e aplicativos que enchia os olhos. O iPhone foi 
lançado oficialmente no dia 29 de junho de 2007 e foi um estrondoso sucesso.

Todos amavam seus iPhones e os aplicativos neles existentes. No entanto, é claro, 
com o passar do tempo, os programas básicos que acompanhavam o aparelho 
passaram a não ser mais suficientes. Os usuários queriam mais.

1.2 Lançamento do iPhone SDK
No lançamento do iPhone, Steve Jobs fez questão de salientar que o sistema 
operacional do iPhone – na época, ainda sem um nome oficial e sendo referido 
apenas como “iPhone OS” – havia sido construído sobre as bases do Mac OS X, 
o consagrado sistema operacional do Mac. Ou seja, o “pedigree” do iPhone OS 
era garantido – mais uma prova da sua qualidade.

Porém, ao contrário do Mac OS X, nesse primeiro momento, nada foi divulgado 
sobre a possibilidade de terceiros desenvolverem aplicações nativas para o iPhone. 
A possibilidade era, de acordo com Jobs, criar aplicações Web que executariam 
dentro do navegador do iPhone, o Safari, e que teriam o mesmo visual (“look-
-and-feel”) de um aplicativo nativo para o SO. Ou seja, se os desenvolvedores 
esperavam ferramenta de desenvolvimento integrado (IDE) e um compilador 
para o iPhone, era melhor desistir.

Por alguma razão, a opinião de Jobs e da Apple mudou. Em setembro de 2007, 
Steve anunciou que, ao contrário do que havia sido dito antes, a Apple estava tra-
balhando em um SDK para o iPhone, e que esse seria lançado no início de 2008.

No dia 6 de março de 2008, a primeira versão do iPhone SDK foi disponibili-
zada. Para baixá-lo, bastava o usuário fazer um cadastro gratuito. Terminados o 
download e a instalação, o usuário tinha à sua disposição uma ferramenta de 
desenvolvimento integrada (Xcode) e um simulador do iPhone completo, no qual 
poderia testar seus programas. 



Criando aplicativos para iPhone e iPad18

O QUE É UM SDK?

SDK (Software Development Kit), ou kit de desenvolvimento de software, 
é o termo usado por empresas de software para designar um conjunto de 
programas e ferramentas destinados ao desenvolvimento de outros softwares, 
por terceiros, utilizando as suas tecnologias. Por exemplo, o SDK do iPhone 
contém, entre outros recursos, uma ferramenta de desenvolvimento, um 
compilador e bibliotecas de programação voltadas à criação de aplicativos 
para essa plataforma.

Apenas uma restrição: o SDK estava disponível apenas para Macs, executando o 
sistema operacional Mac OS X. Usuários de Windows e Linux estavam fora da brin-
cadeira – e continuam até hoje, um fato que, muito provavelmente, não vai mudar.

Apesar de o download ser gratuito, para que o usuário pudesse testar o aplicativo 
em um iPhone “de verdade”, e para poder distribuí-lo, deveria tornar-se membro 
registrado do iPhone Developer Program, pagando uma taxa de 99 dólares por ano.

Em julho de 2008, coincidindo com o lançamento da nova versão do iPhone, o 
3G, foi lançada a App Store (Figura 1.2). Nela, finalmente, os usuários de iPhone 
poderiam encontrar novos programas, gratuitos ou pagos. Também por intermédio 
dela, desenvolvedores do mundo todo, registrados no iPhone Developer Program, 
poderiam distribuir gratuitamente ou vender seus aplicativos.

Figura 1.2 – Tela inicial da App Store.
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A facilidade de se usar e comprar na App Store, aliada à qualidade dos aplicativos 
criados por desenvolvedores espalhados por todo o mundo, fez dela um enorme 
sucesso. Estava iniciada a “corrida do ouro” dos apps (termo que passou a ser 
usado como referência aos aplicativos para smartphones e tablets).

1.3 iPad: muito mais que um iPhone de tela grande
No segundo semestre de 2009, ainda na esteira do estrondoso sucesso do iPhone 
e da App Store, novos rumores sobre um outro produto revolucionário da Apple 
começaram a aparecer. Muitos apostavam em um tablet, com base nas tecnologias 
empregadas no iPhone. Alguns duvidavam, já que vários fabricantes haviam se 
arriscado nessa área anteriormente (entre eles, a própria Apple, com o Newton), 
não obtendo sucesso.

Os rumores, porém, estavam certos: em 27 de janeiro de 2010, Steve Jobs apresen-
tou o iPad ao mundo. As reações foram as mais diversas possíveis. Muitos viram 
o aparelho como apenas um “iPhone de tela grande”, nada de muito revolucio-
nário. Outros diziam que, justamente, esse era o grande trunfo do iPad: possuir 
as mesmas qualidades do iPhone, mas com um espaço de trabalho muito maior.

O dispositivo começou a ser vendido no dia 3 de abril de 2010, tornando-se imedia-
tamente um sucesso de vendas. Não havia mais dúvida: o iPhone e seu irmão mais 
novo (só que maior), o iPad, estavam se tornando os líderes da nova revolução da 
computação pessoal, chamada por Steve Jobs de “a era dos dispositivos pós-PC”.

O iPad acabou se tornando o complemento perfeito para aquelas pessoas que 
já possuíam um iPhone, mas gostariam de ter um dispositivo semelhante para 
poder navegar, ler livros, assistir a filmes e acessar seu e-mail com mais conforto 
e, principalmente, mais espaço.

Ele aos poucos se tornou o “novo brinquedo” favorito das crianças, trazendo uma 
infinidade de jogos, livros animados (quem nunca teve vontade de tocar nas figu-
ras de um livro e fazê-las “criarem vida”?), aplicativos educacionais, entre outras 
funções. Aposentados e pessoas que ainda resistiam a usar um computador, ou 
entrar na Internet, mudaram rapidamente de visão ao conhecer o iPad.

A concorrência começou a se apressar, mas a Apple, além da nítida qualidade dos 
seus produtos, possuía um trunfo inestimável: chegaram primeiro nessa corrida, 
conseguiram realizar um avanço tecnológico que a competição ainda levaria anos 
para alcançar.
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1.4 iOS como uma plataforma de desenvolvimento
Quanto mais o iPhone e o iPad se popularizavam, mais crescia a demanda do 
público por aplicativos para esses dispositivos.

Como o iPad também era “movido” pelo mesmo sistema operacional do iPhone, 
a Apple achou conveniente rebatizá-lo, já que agora ele seria utilizado nas duas 
plataformas. Foi então que o nome “iPhone Operating System” deu lugar ao “iOS”. 
Mais que um sistema operacional, o iOS se tornou uma plataforma de desenvol-
vimento completa, suportando a criação de aplicativos para os dois dispositivos 
usando o mesmo SDK e as mesmas ferramentas.

Bastava agora baixar o iOS SDK e o programador já podia criar aplicativos tanto 
para iPhone quanto para iPad. O iPhone Developer Program também teve seu 
nome mudado para iOS Developer Program, e todos os inscritos passaram auto-
maticamente a ter a possibilidade de publicar também aplicativos para iPad na 
App Store (Figura 1.3).

Figura 1.3 – Página principal do iOS Dev Center.

Do ponto de vista de um desenvolvedor, isso era uma oportunidade e tanto, já 
que ele poderia utilizar os conhecimentos já adquiridos no desenvolvimento para 
iPhone (com o IDE Xcode e a linguagem de programação Objective-C) agora 
também no iPad.
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Dentro do iOS Dev Center da Apple, o desenvolvedor encontra uma ampla varie-
dades de recursos para desenvolver seus aplicativos para iPhone e iPad: 

•	 Uma	excelente	e	completíssima	documentação	das	ferramentas,	das	tecno-
logias e dos frameworks que compõem o SDK.

•	 Acesso	ao	iTunes	Connect, um portal usado pelo desenvolvedor para en-
viar novos aplicativos à App Store, obter estatísticas de downloads desses 
e baixar relatórios sobre os pagamentos efetuados pela Apple (no caso da 
venda de aplicativos).

•	 O	centro	de	provisionamento,	onde	o	usuário	registrado	poderá	obter	os	
certificados e perfis necessários para instalar um aplicativo em um iPhone 
ou distribuí-lo na App Store.

•	 Um	fórum	de	discussão	para	desenvolvedores,	com	participação	regular	de	
funcionários da Apple.

•	 Download	(exclusivo	para	membros)	de	versões	beta	do	iOS	e	das	ferra-
mentas de desenvolvimento.

A linguagem de programação Objective-C, usada no desenvolvimento de apli-
cações para Mac OS X, que acabou consequentemente se tornando a linguagem 
para a criação de aplicações nativas no iPhone e no iPad, era, até a popularização 
do iOS, uma ilustre desconhecida para muitos desenvolvedores de software.

A popularização do iPhone e do iPad e a crescente demanda por aplicativos para 
eles levou a linguagem a um patamar impensável quando essa era apenas a lin-
guagem usada para programação no Mac OS X. De acordo com o índice TIOBE, 
que analisa a popularidade mundial das linguagens de programação, no mês de 
março de 2012, a Objective-C ocupava a quinta posição no ranking, acima de 
“velhas conhecidas” dos programadores, como PHP, Visual Basic e JavaScript.

1.5 25 bilhões de apps baixados – e esse número está aumentando...
Em março de 2012, a App Store atingiu a espantosa marca de 25 bilhões de aplica-
tivos baixados. Estima-se que neste período mais de 550 mil aplicativos diferentes 
estivessem disponíveis na loja (Figura 1.4).

Uma das características marcantes do desenvolvimento para o iPhone e o iPad 
é que os desenvolvedores – sejam grandes e conceituadas empresas como 
Adobe, Electronic Arts, Microsoft (sim, ela também está na App Store), sejam 
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desenvolvedores pequenos e independentes – têm aproveitado a versatilidade e a 
abundância de recursos desses dispositivos para criar aplicativos úteis, divertidos, 
que conquistem o usuário em pouco tempo.

Figura 1.4 – Anúncio no site da Apple com a marca de 25 bilhões de apps baixados.

Quem poderia imaginar que, com um telefone celular, seria possível realizar tarefas 
tão distintas quanto manter um orçamento pessoal de despesas e receitas, nivelar 
a colocação de uma tábua em uma estante, compor músicas em uma guitarra 
virtual e, enquanto não chega a sua hora de ser atendido na fila do banco ou do 
dentista, ajudar um grupo de pássaros furiosos a recuperar seus ovos, roubados 
por um bando de porquinhos gananciosos?

O fenômeno chamado “App Store” já permitiu que muitos desenvolvedores inde-
pendentes saíssem do anonimato e ganhassem fama. Alguns deles se tornaram 
milionários, como o norte-americano Ethan Nicholas. Seu jogo iShoot, uma 
simples batalha entre tanques de guerra em cenários com fotos de paisagens, 
proporcionou ao autor um faturamento superior a 1 milhão de dólares (Figura 1.5).

Outros apps tornaram-se referência na cultura popular moderna, como os Angry 
Birds (Figura 1.6). Esse jogo simples, lançado na App Store em dezembro de 2009 
por um pequena desenvolvedora finlandesa, a Rovio, além de bater recordes de 
download e ter tornado seus desenvolvedores milionários, criou uma franquia 
de personagens que hoje estão presentes em desenhos animados, álbuns de figu-
rinhas e capas de caderno.



23Capítulo 1 ■ Introdução ao iOS: o coração do iPhone e do iPad

Figura 1.5 – Tela do jogo iShoot para iPhone.

Figura 1.6 – Tela do jogo Angry Birds para iPhone.

Um aplicativo pode ser disponibilizado gratuitamente na App Store ou vendido 
por preços que podem variar de US$ 0,99 a US$ 999,90. Para cada app vendido, 
o desenvolvedor recebe 70% desse valor, sendo que os 30% restantes ficam para 
a Apple, como encargos da disponibilização do aplicativo.

E ainda existe “muito chão pela frente”. Cada vez mais, o custo desses aparelhos 
diminui, e a demanda por apps não para de crescer. Por isso, chega de história e 
vamos ao que interessa: colocar a “mão na massa” e criar aplicativos para iPhone 
e iPad!


