
O banqueiro Ricardo Malcon,
de 50 anos, poderia ser um óti-
momodeloparaumanúnciopu-
blicitário do tipo “antes-e-de-
pois”.Háumanoemeio, seu ce-
lular ficava ligado 24 horas por
dia, ele usava o notebook para
trabalharemcasaesesentiaca-
da vez mais cansado e nervoso.
“A tecnologia criavaumaansie-
dade diária de informação, e eu
acabava brigando com minha
ex-mulheremeusfilhos”,conta.
Certodia, ao folhear umare-

vista, leu um artigo sobre tec-
noestresse.Malcon vestiu a ca-
rapuça,procurouumespecialis-
tae,apósquatromesesdetrata-
mento, diz estar livre desse no-
vo “mal do século 21”.
Agora,seucelularficaligado

até às 19hs, e ai de alguém se
ligar para ele para falar de tra-
balho. Seu notebook só é usado
no horário do expediente.
E-mails ele só lê até as quatro
horasdatarde,esóvoltaalê-los
no dia seguinte.
“Consegui regrar meu coti-

diano, faço esportes, alimento-
me melhor, tenho mais lucidez
para resolverproblemas eaté a
produtividade aumentou”, diz
Malcon,que,vejamsó,atéseca-
soudenovo.Eestá feliz davida.
Ele faz parte de uma catego-

ria que a psicóloga Ana Maria
Rossi conhecemuito bem. Pre-
sidentebrasileiradaInternatio-
nal Stress Management Asso-
ciation (ISMA), ela realizou no
anopassadoumapesquisa com
1.200 profissionais, entre 25 e
55 anos, de Porto Alegre e São
Paulo.Osentrevistadosrespon-
deramaumformulárioqueper-
guntava qual era o impacto da
tecnologia na vida deles e como
isso os afetava.
Dosentrevistados,60%apre-

sentaramsintomas de tecnoes-
tresse. Entre os motivos cita-
dos, a perda de informações no
computador vem em primeiro
lugar.Emsegundo,estáasobre-

carga de informação, que dimi-
nui a qualidade vida e aumenta
os níveis de ansiedade e nervo-
sismo.Emterceiro,anecessida-
de de acompanhar as constan-
tesmudançastecnológicas.“Al-
go surpreendente foi que o tec-
noestresse causavamuitomais
preocupaçãoqueatrocaderesi-
dência ou emprego”, diz Ana.
O notebook é o número um

no ranking de reclamações, su-
perando o celular, o computa-
dor e o bip. “Os entrevistados
disseram que, com ele, a carga
de trabalho aumentou”, diz.
Isso chega a ser irônico, pois

a tecnologianãodeveria, emte-
se, facilitar nossa vida, deixan-
do-amaisprática?Nãonecessa-
riamente.
Um dos problemas identifi-

cados é a tendência dos apare-
lhos eletrônicos ficarem cada
vezmaiscompactos(ouseja,es-
tão sempre à mão) e integra-
rem várias funções simultâ-
neas: checar e-mail, acessar a
web, telefonar... Essa exposi-
çãomassivaeconstanteà infor-
mação em tempo real exige
enorme disciplina por parte de
quem os utiliza. Do contrário,
as seqüelas podem ser graves.

O empresário Seidi Magori
Jr., de 27 anos, é daqueles que
precisamestarcomosmartpho-
ne sempre por perto. Sincroni-
zado com a sua lista de e-mails
do Outlook Express, ele dá co-
mando para os funcionários de
sua empresa o tempo todo, seja
na rua ou no escritório.
“É um facilitador, lógico,

poisnãoprecisomaiscorrerpa-
ra um cybercafé para mandar
um e-mail urgente. Mas sei os
riscosde ficarconectadootem-
po inteiro, como dormir mal e
ficarmuito pilhado”, diz.
Segundo o psicólogo Erick

Itakura, do Núcleo de Psicolo-
gia e Informática daPUC-SP, o
grande problema do tecnoes-
tresse é quando a pessoa se
aproveita de todos os recursos
tecnológicos sem ter um foco.
Exemplo: quem, ao mesmo

tempo, manda um e-mail para
um sócio, fala com o amigo no
MSN e dá uma bisbilhotada no
Orkut. A engenheira Viviane
Fonseca, de 31 anos, é dessas
que assobiame chupammanga
ao mesmo tempo. “Às vezes eu
me pego no trabalho falando
com minhas amigas pelo
Skype, mandando um e-mail e
xeretando em algum site”, diz.
“Sei que issome dispersa.”
Segundo Itakura, existem

dois tipos de uso da tecnologia:
o restritivo e o criativo. O pri-
meiro é o exemplo acima; o se-
gundo é aquele cara que sabe
dividir o seu tempo e pode ficar
10 horas online e ser produtivo.
Os primeiros estudos sobre

tecnoestresseocorreunosanos
90,comolivroTechnostress-Co-
pingwithTechnologyatWork,at
Home and at Play, escrito pelos
psicólogos americanos Larry
Rosen eMichelleM.Weil.
Naobra, os autores falamde

como usar a tecnologia de for-
ma moderada e saudável. Se-
gundo eles, parte da culpa está
na falta de usabilidade dos apa-
relhos:microondasque têmbo-
tões demais, o micro que trava

todahoraeocelularque traz
funções complicadas.
Jovens também são víti-

masdessanovadoença.Oes-
tudante Fabyo Melo, de 15
anos, dedicamais de 10horas
por dia a games e bate-papo.
“Fico até o último amigo que
estiver noMSN”, diz. Ele ou-
ve constantemente de seus
pais apelos para que faça al-
gum esporte, em vez de ficar
tantotempoemfrenteaoPC.
Já Rodrigo Túlio, de 14,

nãodesgruda de sua câmera
digital. O motivo?A “obriga-
ção”deatualizar seu fotolog.
“Tenhoquepôrfotosnovasa
cada três horas porque os
meus leitores cobram.”
DeacordocomMarildaLi-

pp, presidente da Associa-
ção Brasileira de Stress, os
idosostambémsãoumpúbli-
co tecnoestressado. “São
pessoasqueapresentamdifi-
culdades em aprender uma
nova tecnologia ou até se re-
cusama aprender o novo.”
Para os especialistas,

quemusamuito a tecnologia
deveprestaratençãoparadi-
vidir bem o tempo entre tra-
balho e lazer, a hora de ficar
conectado e o momento de
desconectar. Aqueles que
suspeitarem fazer parte da
turma dos tecnoestressados
devemprocurarajudadeum
profissional. ●
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Tecnoestressado:
“Éaquelapessoaque
usatodaatecnologia
semterumfoco”

BOOOLA!-RicardoMalcondescobriuqueestavacomtecnoestresseapós iraumaclínica.Hojeelepassamais tempocoma famíliae jogagolfe

■■■Alémdosprofissionais, jovense
idosos jásofremdetecnoestresse

Ninguém
está livre do
mal hi-tech
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