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Insegurança, medo e ansiedade viram produto. Veja exemplos de objetos de consumo 
afinados com o espírito do tempo  
 
O desejo de salvar a própria pele é um dos que vão orientar o desenvolvimento de produtos 
nas próximas décadas. A megatendência, batizada de "safe" pela agência Observatório de 
Sinais, reflete a atual insegurança planetária e engloba duas grandes correntes, segundo a 
explicação do sociólogo Dario Caldas, diretor da empresa. A primeira corrente está ligada ao 
medo da violência, materializada em aparelhos de segurança de alta tecnologia, no estilo das 
fechaduras biométricas, que identificam pessoas por meio de características como impressão 
digital. 
 
A outra corrente está relacionada à preservação do corpo. "Esse é um novo território dentro da 
época individualista que já vivemos há tempos", diz Caldas. "A diferença é que antes o 
individualismo era hedonista e buscava o prazer. Agora está voltado à autopreservação." 
Nesse espírito se alinham os alimentos funcionais industrializados e as traquitanas para 
mapear o corpo de todas as maneiras possíveis, entre outros produtos. 
 
Está tudo ligado a um momento sociocultural marcado pelo pessimismo. "Até o final dos anos 
90, a evolução tecnológica, o crescimento econômico, tudo apontava para um futuro otimista", 
diz Caldas. "Na virada do milênio, especialmente depois dos atentados do 11 de Setembro, o 
horizonte se tornou mais sombrio". Os desastres climáticos e a preocupação com o futuro se 
juntaram ao terrorismo, à guerra do Iraque e às neuroses urbanas para completar esse 
humor. 
 
O mercado responde a essa tendência à altura, e a indústria da segurança deita e rola: é uma 
das que mais crescem no mundo, perdendo apenas para a cultura digital. Ao mesmo tempo 
em que são aperfeiçoados equipamentos e sistemas de proteção, parte da indústria se 
aproveita para fabricar mais paranóia. Roupas feitas com tecidos à prova de balas, celular que 
indica a localização do usuário e supervitaminas são exemplos que, se já não estão sendo 
vendidos em larga escala, ainda vão cair no gosto do freguês. 
 
"O que se deve questionar é até que ponto determinado produto ou aparelho serve de fato e 
até que ponto ele está só ajudando a construir uma paranóia", diz Caldas. 
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O que o mercado oferece para o consumidor mais preocupado 
 
Babá sensível 
A morte súbita infantil é o pesadelo de muita mãe. Uma das principais causas de mortalidade 
de bebês nos países industrializados, essa síndrome acontece entre crianças saudáveis, sem 
motivo aparente. Para evitá-la, pediatras recomendam colocar o bebê de barriga para cima, 
sem travesseiros ou cobertas muito fofas. Mas para os pais que não conseguem relaxar e vão 
checar a cada cinco minutos o sono do pequeno, existe o Angel Care. O aparelho canadense é 
um monitor de movimento que dispara um alarme depois de 20 segundos de inatividade.  
R$ 588,70, na Best Baby  
tel. (11) 3813-8449,  
São Paulo 
 
Fechadura desconfiada 
A biometria é a tecnologia que identifi ca pessoas por meio de características humanas únicas, 
como a impressão digital, a voz ou a íris. Por sua precisão, vem sendo aplicada a vários 
sistemas de segurança, e já não é mais exclusividade de corporações.  



A fechadura biométrica Soprano foi criada para uso residencial. Ela armazena até 138 
impressões digitais, funciona com bateria recarregável e tem travamento automático em oito 
segundos.  
R$ 2.500, da Soprano  
tel. (54) 2109-6000,  
Farroupilha 
 
Controle de pragas 
Vai viajar para o Rio? Leve um Mosquito Control Plus para espantar o inseto da dengue. 
Portátil, ele é preso ao pulso e emite um ultra-som com um raio de alcance de um metro. A 
bateria dura 72 horas direto.  
R$ 30, na Albrasil  
tel. (11) 3815-8204, São Paulo  
www.albrasil.com.br 
 
Haja bactéria 
Pesquisa feita pela Faculdade de Medicina da Santa Casa mostrou que a concentração de 
bactérias nos ônibus de São Paulo está 10 mil vezes acima do aceitável. As amostras foram 
coletadas nos ferros em que os passageiros se seguram. Das mãos para a boca, e daí para 
uma infecção intestinal, é um pulo. Quem não tem uma pia à mão pode se virar com um gel 
higienizador, à base de álcool. "O melhor método de assepsia é o álcool", atesta a 
coordenadora da pesquisa, Alessandra Navarini. Já a Melhoramentos acaba de lançar o 
protetor de assento descartável, para carregar na bolsa.  
Protetor de assento sanitário, R$ 3,10, da Melhoramentos,  
SAC 0800-055-2875  
Gel Ever Soft, R$ 5,07, na Drogaria Onofre,  
www.onofre.com.br 
 
Para emergências 
A lanterna Dynamo não usa pilhas. Para carregá-la, é só girar a manivela. Ainda carrega o 
celular em uma emergência (cinco minutos de trabalho braçal rendem um minuto de carga) e 
vem com kit de ferramentas.  
R$ 175, na Mevolution  
tel. (11) 3062-7332, São Paulo  
 
Que gente elétrica 
O colar iBalance é um "balanceador de íons negativos" que promete facilitar a circulação 
sangüínea e melhorar o metabolismo.  
De acordo com o fabricante, ele reabastece o organismo com íons negativos, zerando o campo 
magnético do usuário.  
Isso se refl etiria em mais bemestar, maior relaxamento e até um sono de melhor qualidade. 
"É a evolução das pulseirinhas de cobre, que foram moda nos anos 80 e prometiam 
descarregar a eletricidade do corpo.  
Não tinham fundamento nenhum, mas venderam bastante", diz Cláudio Furukawa, do Instituto 
de Física da USP.  
R$ 199, da Oregon Scientific  
tel. (11) 5095-2329, São Paulo  
 
Ventilador assassino 
Um ventilador que espanta mosquitos, mata bactérias, ácaros e fungos e ainda fi ltra os raios 
UVB. Parece muito bom para ser verdade? Para o físico Cláudio Furukawa é mesmo. "É preciso 
uma camada espessa de ozônio para que ele fi ltre os raios solares", diz Furukawa. "O ozônio é 
de fato bactericida, mas também é tóxico, dependendo da quantidade. Se for pouco, não vai 
fazer mal, mas também não vai ter o efeito bactericida", completa. Já com relação à ação 
repelente, isso se deve ao fato de o gás ter um cheiro incômodo para os insetos.  
O fabricante afi rma que a concentração está aquém dos níveis considerados tóxicos, e que é 
capaz de reduzir colônias de ácaros e fungos dentro dos limites de seu gerador. O aparelho 
também emite íons, que, "por efeito eletrostático, concentram a poeira, as impurezas e outros 
agentes alérgicos existentes no ar, facilitando sua precipitação no chão".  



R$ 169,90, da Mallory  
SAC 0800-704-0848 
 
Pega na maldade 
Parece relógio de mesa, mas é câmera de vídeo digital bem disfarçada. Acionada por 
movimento, tem memória interna de 64 MB. Isso representa 12 minutos de vídeo, sem áudio, 
expansível para até 1 GB, ou três horas de gravação.  
R$ 999, na Mevolution  
tel. (11) 3062-7332, São Paulo 
 
Acorda aí 
Dormir ao volante está entre as principais causas de acidentes. No Brasil, das 30 mil a 50 mil 
mortes registradas anualmente, 17% são decorrentes do sono. Para prevenir, a Stracta criou 
um aparelhinho que emite um alarme ou vibra quando a cabeça do motorista se inclina.  
R$ 9,90 (modelo sonoro) e R$ 14,90 (vibratório), da Stracta  
tel. (11) 3288-7544, São Paulo 
 
Acesso restrito 
De acordo com a ONG Criança Segura, todos os anos, uma média de 50 crianças entre 1 e 4 
anos morrem afogadas em casa, boa parte sob os cuidados dos pais. Para evitar acidentes, o 
Pool Alarm tem quatro sensores de movimento que detectam quedas de animais ou crianças 
com mais de 6 quilos. Mas a ONG aconselha usar outros métodos preventivos além dos 
alarmes, como isolar a piscina com cercas de 1,5 metro de altura e ensinar as crianças a 
nadar.  
R$ 512,54, da Stracta, tel. (11) 3288-7544, São Paulo 
 
Cozinha sem bomba 
O vazamento de gás de botijão está entre as principais causas de incêndio em residências. O 
detector de gás é um alarme que aciona uma sirene em caso de vazamentos tanto de botijão 
quanto de gás de rua. Deve fi car próximo ao fogão ou ao botijão.  
R$ 299 na Albrasil, tel. (11) 3815-8204, São Paulo 
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 12 abr. 2008, Caderno Vitrine, p. 1-5. 


