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Há décadas que os americanos não têm tanto tempo livre nas mãos e - graças à internet - 
nunca existiram tantas oportunidades de desperdiçá-lo. 
 
Em novembro, já com a chave do carro na mão, Julia Otto ia para o primeiro dia de trabalho 
num emprego novo como assistente administrativa numa construtora de Nova Orleans quando 
o telefone tocou. Seu cargo tinha sido cortado antes mesmo de ela começar.   
 
Agora, quando não está mandando currículos ou cuidando da casa, Julia, de 43 anos, passa 
várias horas por dia jogando num site da Big Fish Games. Seu favorito é um jogo de charadas 
chamado "Mystery Case Files: Return to Ravenhearst" (algo como "Arquivos do Caso 
Misterioso: Retorno a Ravenhearst"), no qual ela procura pistas numa mansão mal-
assombrada para decifrar um mistério. Ela gasta uns US$ 7 por mês jogando no site. "É um 
jeito barato de esquecer os problemas", diz Julia. "Não é igual a ver novela comendo 
chocolate."  
 
Enquanto os americanos - que enfrentam demissões e notícias econômicas cada vez piores - 
procuram meios de passar o tempo, a internet os ajuda a procurar emprego. Mas o escapismo 
do meio desempenha outro papel importante, como uma espécie de anestésico social que 
distrai as pessoas do estresse do desemprego.   
 
Jogos na internet, cassinos on-line e outras formas de entretenimento na rede tiveram uma 
expansão significativa no número de usuários desde que a crise econômica se aprofundou. 
Sites de relacionamento social como o Facebook e fóruns de discussão - populares 
passatempos mesmo na época de vacas gordas - também têm recebido mais visitantes. 
Alguns empresários do ramo de entretenimento na internet dizem que os negócios nunca 
estiveram tão bons.   
 
Robert Kraut, professor de psicologia social e interações entre humanos e computadores da 
Universidade Carnegie Mellon, diz que os jogos e outras formas de entretenimento podem 
servir como uma válvula de escape para quem está lidando com problemas de ansiedade 
devido à economia. "Há provas de que essas distrações têm um benefício psicológico, porque 
evitam uma espiral de pensamentos negativos", diz Kraut.   
 
Essa tendência ecoa os mecanismos de distração durante a Grande Depressão americana dos 
anos 30. Na época, as pessoas pagavam cinco centavos para passar a tarde inteira assistindo 
a filmes com Charlie Chaplin e outros, assim como desenhos animados e informes noticiosos, 
diz Gary Handman, diretor do Centro de Recursos Midiáticos da Universidade da Califórnia em 
Berkeley.   
 
Handman acredita que a internet está assumindo um papel semelhante hoje em dia, em parte 
porque é relativamente barata se comparada, por exemplo, a um ingresso de US$ 10 para o 
cinema, que proporciona apenas algumas horas de entretenimento. "A internet, 
particularmente, mudou tudo", diz Handman. "As pessoas estão conseguindo se entreter de 
graça, onde puderem."   
 
Muitas categorias de entretenimento on-line já apresentavam uma expansão estável desde 
antes de a economia engasgar, e o interesse da população na eleição presidencial americana 
de 2008 também impulsionou o tráfego para sites de vídeo, relacionamento social e outros. 
Mas a onda súbita de usuários em algumas categorias no fim do ano difere de outras 
tendências de expansão.   
 
O número de visitantes em sites de jogos subiu 29,9% no quarto trimestre do ano passado, 
ante declínio de 0,3% no mesmo período de 2007, segundo a comScore Inc. O tráfego em 
cassinos virtuais aumentou 28,6% no último trimestre, ante queda de 26,9% no mesmo 
período de 2007, afirma a comScore.   
 



Para a Big Fish Games, a empresa por trás de "Mistery Case Files", os negócios estão indo de 
vento em popa. A receita subiu 70% no ano passado, para US$ 85 milhões, e janeiro foi o 
melhor mês de seus sete anos de existência, diz Jeremy Lewis, diretor-presidente da empresa, 
sediada em Seattle. Em janeiro, o número de usuários cadastrados no Big Fish aumentou 
110% mais rapidamente que em setembro, o mês anterior ao que sinalizou a quebradeira na 
economia - um acontecimento fora do normal, já que as assinaturas normalmente crescem a 
um ritmo estável durante o ano, diz Lewis. A empresa abriu mais de 30 vagas de emprego.   
 
As pessoas estão buscando distração on-line de outras maneiras também. Ontem, o popular 
caçador de fofocas sobre celebridades que atende pelo nome Perez Hilton disse, num texto em 
seu website, que janeiro foi o mês de maior tráfego na história. "Quando os tempos estão 
difíceis, você recorre ao PerezHilton.com!", escreveu. Na semana passada, o serviço on-line de 
aluguel de filmes Netflix Inc. informou que seu número de assinantes aumentou 26% no fim 
do ano, para 9,4 milhões. No mesmo período de 2007, o crescimento havia sido de 18%.   
 
Monica Ross-Williams, 38 anos, foi parar num tipo diferente de escapismo on-line. Ela abriu 
em junho uma empresa de serviços de limpeza em Canton, Michigan, mas continua ociosa por 
causa da fraca economia, trabalhando apenas nove horas por semana para três clientes. Com 
tanto tempo sobrando, ela resolveu, em outubro, se cadastrar no site de relacionamento 
profissional LinkedIn para ampliar seus contatos empresariais.   
 
Em dezembro, ela se cadastrou no site de relacionamento social Facebook e começou a 
contatar antigos colegas de escola. No início do mês passado, Ross-Williams abraçou a 
oportunidade de ser moderadora de um fórum na internet, no qual passa duas horas por dia 
publicando notas e limpando comentários de outros usuários. "Hoje em dia o tempo voa", diz.   
 
Existe um precedente para essa súbita alta no volume de usuários da internet durante épocas 
traumáticas. Estudos revelam que houve espasmos de atividade na rede após acontecimentos 
como os atentados de 11 de setembro de 2001, quando muitas pessoas buscavam 
informações e queriam expressar seus sentimentos e temores, diz Kraut, da Carnegie Mellon. 
Em situações como essas, ele diz que as pessoas se voltam para grupos de discussão na 
internet, blogs e outras ferramentas de comunicação, em busca de ajuda para compreender as 
violentas mudanças no mundo ao seu redor.   
 
Antes de outubro, Cara Wayman, 27 anos, passava pouquíssimo tempo na internet. Com seu 
emprego de enfermeira assistente num asilo, e as obrigações de estudante de sociologia e 
psicologia em meio período, esta moradora de Lynn, Massachusetts, diz que só entrava na 
internet duas ou três vezes por semana, durante uns 15 minutos.   
 
Mas, em outubro, Wayman foi demitida do asilo e agora passa umas cinco horas diárias na 
internet. Quando quer se desligar completamente, Wayman diz que joga o quebra-cabeça 
sudoku e outros jogos para "sair da realidade", diz.   
 
Mas ela passa mesmo a maior parte do tempo em sites de relacionamento social e no fórum da 
novela "General Hospital". Suas interações evoluíram rapidamente: de meras buscas de 
emprego, passaram ao estabelecimento de verdadeiras amizades virtuais. "É como se fosse 
um grupo de apoio", diz ela. "Eu atualizo as páginas bilhões de vezes" para ver se as pessoas 
responderam aos comentários, diz Wayman. "É meio ridícula" a quantidade de tempo que se 
passa on-line, diz.   
 
Shirley Condon, de Colleyville, Texas, é moderadora do fórum visitado por Wayman e diz que a 
economia mudou o tom e o propósito das discussões. Condon, uma dona de casa com duas 
filhas adolescentes, diz que o número de visitantes no fórum aumentou dramaticamente, para 
pelo menos 20 mil por semana, ante 10 mil no ano passado.   
 
Cada vez mais comentários no fórum são sobre a economia, em vez da novela, diz Shirley. 
"Muita gente perdeu o emprego e não tem dinheiro para fazer análise, então entram no site e 
perguntam 'Como resolvo isso?'", diz ela. "As pessoas estão frenéticas. Há mais drama na vida 
real agora do que na TV, com certeza."   
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