Quais serão os preços dos
novos iPhones no Brasil?
Fizemos o cálculo

Aquele momento tão aguardado ano após ano finalmente chegou.
Nesta terça-feira (10), a Apple finalmente anunciou o iPhone
11, que chega aos Estados Unidos no dia 20 de setembro em nada
menos do que três versões. Desta vez, os modelos se
diferenciam pelo tamanho da tela e quantidade de câmeras,
enquanto todos trazem, em seu interior, o chip A13 Bionic,
citado pela empresa como o mais veloz já colocado em um
smartphone.
Enquanto o iPhone 11 é o modelo
barato, as versões Pro e Pro Max
câmeras na parte traseira, em um
gente. Enquanto a edição “comum”
celulares premium entregam o que

mais básico, e também o mais
chamam a atenção pelo trio de
design que não agradou muita
tem apenas duas, as três dos
a Apple chamou, também, de a

melhor qualidade em fotos e vídeos já encontrada em um

aparelho móvel, juntamente com recursos como slow motion,
gravação em altíssima resolução e efeitos de desfoque.

Nos EUA, iPhone 11 custa a partir de US$ 699; no Brasil,
entretanto, realidade deve ser um bocado diferente e na casa
dos milhares (Imagem: Reprodução/Felipe Demartini)
Nos Estados Unidos, os modelos seguem a seguinte tabela de
preços:
–
Siga o Canaltech no Twitter e seja o primeiro a saber tudo o
que acontece no mundo da tecnologia.
–
iPhone 11: US$ 699 (64 GB), US$ 749 (128 GB), US$ 849
(256 GB);
iPhone 11 Pro: US$ 999 (64 GB), US$ 1.149 (128 GB), US$
1.349 (256 GB);
iPhone 11 Pro Max: US$ 1.099 (64 GB), US$ 1.249 (128
GB), US$ 1.449 (256 GB).

Por enquanto, o lançamento oficial no Brasil ainda não foi
anunciado, mas se a Apple seguir a tradição, os modelos devem
chegar a tempo de estarem debaixo de sua árvore de Natal. Da
mesma forma, os preços para este lado do mundo ainda não foram
revelados, o que nos leva ao cálculo deste texto, que serve
como alerta para o quanto o Papai Noel terá que enfiar a mão
no bolso.
Como sabemos, apenas uma conversão direta não é suficiente
para precisar o valor dos modelos por aqui. Por isso,
recorremos ao cálculo usual, que leva em conta não apenas a
cotação do dólar na data de publicação deste texto, como
também a carga tributária aplicada no Brasil, a margem de
lucro que a Apple costuma utilizar por aqui e também padrões
já

vistos

em

outros

lançamentos

anteriores.

Diferencial dos modelos avançados do iPhone 11 é o trio de
câmeras; por dentro, todos têm o mesmo hardware (Imagem:
Reprodução/Beatriz Vaccari)
Na soma disso tudo, o Canaltech estima que o novo smartphone
da Apple chegará ao Brasil na seguinte faixa de preço:
iPhone 11: R$ 5.499 (64 GB), R$ 5.799 (128 GB), R$ 6.299

(512 GB);
iPhone 11 Pro: R$ 7.499 (64 GB), R$ 8.299 (256 GB), R$
9.499 (512 GB);
iPhone 11 Pro Max: R$ 8.499 (64 GB), R$ 9.299 (256 GB),
R$ 10.499 (512 GB).
Como já é tradicional, todos os aparelhos acompanham os fones
de ouvido EarPods com conexão Lightning, um adaptador de
energia de 18W e outra novidade da linha 2019 dos iPhones, um
cabo Lightning cuja outra ponta é USB-C, substituindo o
conector tradicional do padrão, que era usado até agora.
Leia a matéria no Canaltech.
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