
Patrícia Chavães usa cinco celulares e diz que fica doente se tem de esperar para adquirir um novo aparelho

Viciados em     novidades
A rapidez com que a tecnologia

se renova criou um novo tipo
de consumidor - ele não agüenta
esperar o próximo lançamento
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A empresária paulista Patrícia Paula A.
Chavães, de 37 anos, se diz uma vicia-
da em celulares. Ela tem cinco aparelhos

ativos, de todas as operadoras. Patrícia usa os
telefones - além de para falar - como agenda,
despertador e máquina fotográfica. Seu prefe-
rido é um modelo cor-de-rosa. "Não sei o que
acontece comigo. Quando vejo uma novidade,
é mais forte do que eu", diz ela. "Se espero bai-
xar o preço, fico até doente."
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Patrícia é daqueles consumidores que não re-
sistem às novidades e, com o tempo, passam
a acumular aparelhos sem uso em casa. Ela já
repassou aparelhos seminovos para o filho, a
mãe e a empregada. Ainda assim, o armário
da empresária guarda dois modelos nas caixas.

"Os consumidores de tecnologia de ponta já
representam mais de 20% da população bra-
sileira, número que só tende a crescer", afir-
ma o professor Mário René, coordenador da pós-
graduação em Ciências do Consumo da Esco-
la Superior de Propaganda e Marketing (ESPM),
de São Paulo. De acordo com ele, o espírito con-
sumista moderno prega o sonhar acordado. "A
pessoa tem a sensação de que o sonho pode ser
constantemente renovado", diz ele.

Mas nem sempre isso é possível. E aí as con-
seqüências podem ser graves. Patrícia, por
exemplo, faz parte de um grupo de pessoas >



O tecnoestresse
pode causar

dores de
cabeça,
angústia

e isolamento

que sofrem com um distúrbio chamado tecnoes-
tresse, de acordo com a psicóloga Ana Maria
Rossi, da International Stress Management As-
sociation (Isma), de Porto Alegre. "Essas pes-
soas passam a apresentar transtornos gastrin-
testinais, dores de cabeça, angústia, irritação,
isolamento e outros sintomas", diz ela.

Ana Maria fez uma pesquisa com l .200 pessoas,
no ano passado, para detectar o grau de estres-
se gerado pela tecnologia. Entre os entrevistados,
18% foram qualificados como viciados em tecno-
logia. As principais vitimas do tecnoestresse são
os adolescentes e as pessoas de baixa auto-esti-
ma. "Está claro que a pessoa tenta preencher uma
carência com o consumo compulsivo", afirma Ana
Maria. "A tecnologia é útil, mas não pode ser pre-
judicial a ponto de escravizar o usuário."

O viciado em tecnologia não se contenta apenas
em comprar, mas também pode ter dificuldade em
se desfazer dela (confira seu grau de dependên-
cia no teste da página 106). O gerente-comer-
cial Ronaldo Camillo, de 28 anos, de Campinas,
São Paulo, é tão apegado a seus equipamentos
que guarda mesmo os aparelhos que não usa mais.
Em casa, ele tem três PCs, rádios e celulares an-
tigos. "Sou apaixonado por tecnologia. Às vezes,
pego a coleção para comparar com os novos", afir-
ma. Seu apego pelo antigo não diminui a atra-
ção pelo novo. "A espera de seis meses para que
o preço caia parece uma eternidade."

Para o consultor-financeiro Reinaldo Domin-
gos, do site de finanças Financeiro 24Horas.com,
pessoas que consomem novidades assiduamen-
te devem reservar, no máximo, 10% da renda
líquida mensal para as atualizações. "As pes-
soas compram mal, porque compram motiva-
das pelo encantamento. Falta educação finan-
ceira, planejamento e visão a longo prazo", diz
ele. Para evitar passar dos limites, a psicólo-
ga Ana Maria sugere a adoção de estratégias
de autoboicote. A mais simples é sair de casa
sem o cartão de crédito.

Muitos viciados em inovação, porém, não têm
receio de se desfazer do que consideram ob-
soleto e movimentam o mercado de aparelhos >

O técnico em informática José Carlos Valle,
de 60 anos, é um veterano viciado em tec-

nologia e gadgets. Tanto que viu vários de seus
aparelhos virar raridade. Há um ano ele criou o
Museu do Computador, em São Paulo. O local
já reúne 5 mil computadores e diversos apa-
ratos. Valle aceita doações para manter o mu-
seu, uma organização não-governamental. "Ca-
da peça tem uma história", diz Valle. Como nem
sempre dá para guardar tudo, ele vende pro-
dutos em segunda mão e promove bazar de tro-
cas. Entre as raridades do Museu do Compu-
tador estão o primeiro computador da IBM usa-
do pela Prefeitura de São Paulo, em 1963, com
200 quilos e 8 Kb de memória, uma impresso-
ra Remington Rand, a primeira do mundo a usar
cartões perfurados como dados, e o primeiro
membro da família Apple, o MAC 128. •

Museu do Computador
Av. do Rio Bonito, 1201
São Paulo - SP
Telefax - 5521-3655
curador@museudocomputador.com.br

O bsoleto mesmo é aquele produto que
já não funciona. Muitos desses equi-

pamentos vão parar no lixo ou em ater-
ros sanitários e podem causar danos à
saúde e ao meio ambiente. Somente na
Europa, onde o controle do lixo eletrôni-
co é mais rigoroso, são 8 milhões de to-
neladas de equipamentos elétricos e ele-
trônicos descartados anualmente. E en-
tre os celulares, estima-se que o núme-
ro de telefones obsoletos seja superior

a 500 milhões. E esse número só ten-
de a crescer. Aparelhos descartados em
aterros sanitários ou incinerados podem
liberar substâncias tóxicas que antes es-
tavam em baterias, circuitos impressos,
displays de cristal Ifquido, carcaças de
plástico ou fiação.

No Brasil, segundo estimativas, são ge-
radas mais de 3.000 toneladas só de ce-
lulares por ano. "Infelizmente ainda não
existe uma política que garanta finalidade

específica para esse lixo tecnológico, só
algumas iniciativas isoladas", afirma a
consultora especializada em resíduos só-
lidos Gina Rizpah, de São Paulo.

O Conselho Nacional do Meio Ambien-
te (Conama) criou uma lei que obriga os
fabricantes, importadores, redes autori-
zadas de assistência técnica e comercian-
tes a implementar mecanismos de co-
leta e responsabilidade sobre o material
tóxico que produzem. •
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E S P E C I A L
TECNOLOGIA C O M P O R T A M E N T O

AUMENTO DO CONSUMO Para o professor Mário René, da ESPM,
a tecnologia de ponta já é consumida por 20% da população

usados. É caso do estudante David Chamor-
ro, de 21 anos, de Americana, interior de São
Paulo. Aos 21 anos, ele diz que já teve 15 ce-
lulares. Em julho de 2005, segundo diz, ele ti-
nha um LG Champ (Vivo), comprado por R$
500. Em setembro, não resistiu ao LG Vibe
Cam, da Tim. Afirma que comprou o novo por
R$ 440, depois de vender o "antigo" pela in-
ternet (pelo site de leilões Mercado Livre), por
R$ 350. Em janeiro deste ano, se encantou pe-
lo LG Star Shot (Vivo). Diz que o comprou por
R$ 599. Afirma ter vendido o "antigo" para
um amigo por R$ 350 e ficado com o LG Star
Shot até meados de maio. Aí diz que adqui-
riu um Motorola V3, da operadora Claro, por
R$ 899 e vendeu o anterior por R$ 400 pela in-
ternet. "Estou muito feliz com ele, até ago-
ra!", afirma.

Saldo da operação: R$ 1.338 gastos com apa-
relhos celulares em menos de um ano. Lucro
ou prejuízo, não importa para o estudante Cha-
morro. "Nunca fico com um celular parado,
só compro um depois de vender o outro. Es-
tou sempre com algo de última geração nas
mãos", diz.

O mercado de segunda mão só existe por-
que nem todo mundo faz questão de ter o que
é novidade. Como o motoboy Luis Alfredo
de Souza, de 27 anos, de São Paulo. Depois de
perder um aparelho novo, ele diz que com-
prou recentemente um celular pré-pago usa-
do por R$ 100. "Não quis gastar uma fortu-
na por um novo, não ligo para foto, uso para
trabalhar e está ótimo", afirma. •

Aos
21 anos, David
Chamorro diz

já ter possuído
15 celulares

Text Box
Fonte: Época, n. 419, p. 108-112, 29 maio 2006.




