


pressão pessoal são os to-
ques de celular, os ring-

tones. Cada um sele-
ciona o seu ringtone de

acordo com a própria
personalidade ou estado

de espírito na ocasião. A
consultoria americana Gart-

ner estima que o mercado de
ringtones no mundo movimenta-

rá 7 bilhões de dólares neste ano.
O impulso de substituir produtos

antigos pelas novidades do mercado
não se restringe aos aparelhos eletrôni-
cos pessoais. Em todo o mundo, os con-
sumidores trocam de eletrodomésticos
e de automóveis em intervalos mais
curtos do que no passado, mesmo que
as máquinas em uso estejam funcionan-
do bem. Segundo escreve o historiador
canadense Giles Slade em seu livro Ma-
de to Break (Feito para Quebrar), isso
ocorre porque a publicidade e as mo-
dernas técnicas de marketing tentam
convencer o consumidor não apenas de
que há um novo produto atraente no
mercado, mas também de que o produ-
to que ele tem em casa está obsoleto.
Diz Slade: ''O objetivo é estimular a in-
satisfação do consumidor com o que ele
possui. No caso dos aparelhos eletrôni-
cos pessoais, essa estratégia é hoje leva-
da a extremos para que eles pareçam
produtos descartáveis". O empresário
esportivo paulista Daniel Dip, de 26
anos, é urna exemplo de consumidor pa-
ra quem os aparelhos eletrônicos são
bens descartáveis. Ele não consegue fi-
cai" com o mesmo telefone celular por
mais de oito meses. Nos últimos anos,
comprou todas as grandes novidades na
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área: BlackBerry, Treo 650 e
Motorola V3 — e as repas-
sou aos amigos depois de
usá-las durante um tempo.
Daniel acaba de encomendar
um iPhone a um amigo que
mora nos Estados Unidos. O
aparelho será habilitado nu-
ma conta da AT&T que ele já
possui no exterior. "Depois
de um certo tempo, a novida-
de cansa. Provavelmente, o
mesmo vai acontecer com
meu iPhone", ele diz.

Algumas das limitações
do iPhone chegam a tomá-lo
anacrônico dentro do univer-
so atual dos aparelhos eletrô-
nicos. A obrigatoriedade de
firmar contrato de dois anos
com a operadora de telefonia
AT&T. por exemplo, eqüiva-
le a comprar um computador
que só aceita um tipo de pro-
vedor de internet. É ainda a
Apple que define quais soft-
wares podem ser usados no
iPhone. Atualmente, as prin-
cipais responsáveis pelos
avanços no mundo digital são
as plataformas abertas, que
.aceitam, a colaboração de di-
versos programadores. A ten-
dência no mundo é de abertu-
ra e compartilhamento de so-
luções. Quem se opõe a essa
lógica está sujeito à ação dos
Robin Hood virtuais, espe-
cialistas em decodificar os
segredos e as restrições de
uso dos aparelhos eletrônicos. Para as
indústrias, esses programadores são
hackers a combater. Para os consumido-
res, eles se tornam aliados no combate
às limitações no uso dos aparelhos. O
mais famoso deles, o norueguês Jon
Lech Johansen. conhecido como DVD
Jon, entrou em ação na semana passada
e conseguiu criar um código que permi-
te ativar o iPhone sern usar o sistema de
certificação criado pela Apple e pela
AT&T. Por enquanto, o código só habi-
lita as funções de tocador de música e
de acesso à internet do iPhone. Pode-se
apostar que em poucas semanas alguém
inventará um código para desbloquear o
iPhone por completo e fazer com que
ele possa ser usado com outras operado-
ras e até mesmo fora dos Estados Uni-
dos. No caso de Jon Lech Johansen.
credenciais não lhe faltam: em 1999,
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