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Paraondecaminhaaeletrônica
de entretenimento? Hoje, com
a fusão acelerada entre inter-
net, computador, software, ce-
lular, televisão e banda larga,
desaparecem praticamente as
fronteiras entre trabalho, edu-
cação e entretenimento.
Mas, e o futuro próximo, co-

moserá?Arespostaaessaques-
tãofoi largamentediscutidape-
loskeynotespeakers, líderesda
indústria eletrônica mundial,
que falaram na IFA 2009, de
Berlim,maior evento de eletrô-
nica da Europa. Sintonizados e
afinados como uma orquestra
sinfônica, seus discursos mos-
tramqueascorporações prefe-
remserpercebidasereconheci-
das mais por sua contribuição
em benefício da saúde, domeio
ambiente, da qualidade de vida
e do bem-estar do cidadão do
que por seu eventual sucesso
econômico ou tecnológico.
Andrea Ragnetti, executivo-

chefe (CEO) da Philips Consu-
mer Lifestyle, destaca as mu-
danças de comportamento do
novo consumidor: “As pessoas
mudaram seus hábitos. Uma
grandeparcela compra pela in-
ternetepassaavivermais tem-
podentrodesuascasas–noque
se chama de efeito-casulo (co-
cooning effect), interessando-

semuitomais pela culinária em
casado que a dos restaurantes,
economizando energia e pen-
sandoprioritariamentenascoi-
sas essenciais. Uma pesquisa
encomendada pela Philips, em
que foram entrevistados 8 mil
consumidores,identificaaspre-
ferências desse novo cliente e o
que ele valoriza como essencial
emsuavida.Apartirdessapes-
quisa,concluímosqueatecnolo-
giadigitalmudouavidadaspes-
soas nos últimos anos rumo a
dois grandes objetivos: saúde e
bem-estar”.
Outra visão das mudanças

nomercadoenasociedadeéda-
da por Boo-Keun Yoon, presi-
denteediretor geral daDivisão
de Displays Visuais da Sam-
sung Electronics: “Vivemos a
era do que se poderia chamar
dehumanismodigital.No sécu-
lo 21, o consumidor esperamui-
to mais dos produtos eletrôni-
cos do que eles podem dar. As
pessoasqueremasmelhoresfo-
tos digitais, a melhor imagem
de televisão, omelhor somdigi-
tal, o melhor serviço telefônico
celular ou a melhor oferta de
banda larga. É claro que temos
deatenderatodasessasaspira-
ções e suprir as falhas ainda
existentes emnossosprodutos,
serviçosetecnologias.Nãobas-
ta atender aos requisitos de efi-
ciênciaeconveniência.Osdese-

jos do consumidor vão muito
além e os novos produtos de-
vem refletir tais aspirações”.
Yoon relembra sua infância

numailhapobre,aalgunsquilô-
metros do litoral da Coreia do
Sul: “Numa aldeia de pescado-
res, minha família era a única
que tinha telefone em casa, que
era utilizado intensamente pe-

los vizinhos. Sempre pensei no
benefício que seria quando to-
das as pessoas pudessem ter
seu telefone. Paraminha admi-
ração, esse tempochegou.Hoje
todos têm telefone naCoreia”.
Que relações poderão man-

ter as telecomunicações ea ele-
trônicade entretenimento?Se-
guramente,serãoasmaispositi-

vas, segundo Hamid Akhavan,
executivo-chefe operacional
(COO) da Deutsche Telekom
AG,agigantescaoperadoraale-
mã. Para ele, “as futuras inova-
ções em telecomunicações se
apoiam largamente na colabo-
ração aberta entre a eletrônica
de consumo, a informática e as
telecomunicações”.

SETE RUMOS
Na visão desses líderes, as
áreas demaior desenvolvimen-
to da eletrônica de entreteni-
mentonospróximoscincoanos
serão as seguintes:
1.Home theater – segmento

que passa a representar uma
verdadeiraexperiênciadecine-
ma em casa, com o melhor áu-
dio e as melhores imagens, em
especial a alta definição.
2. IPTV ou Web TV –Como

desenvolvimento da televisão
sobre protocolo IP (IPTV), os
telespectadores podem rece-
ber programas de TV através
deumaconexãode internet.Os
novosavançospermitemaevo-
luçãopara a chamadaWebTV,
com padrões semelhantes aos
da alta definição.
3. TV3D – A televisão com

imagens tridimensionais
(TV3D)ganhaespaçonosmaio-
res eventos internacionais, co-
mo o Consumer Electronics
Show (CES) e a IFA.

4.HDTVsemfio–Osprimei-
ros televisoresdealtadefinição
sem fio (Wireless HDTV) fo-
ram expostos em Berlim, na
IFA 2009. Todas as conexões
de cabos e fios são feitas numa
caixa separada que se comuni-
ca, sem fio, por sinais de rádio
embandaultralarga,comotele-
visor.Eis aíuma tendênciapro-
vável para os próximos anos.
5.Centros de mídia –Ocon-

ceito de servidor doméstico de
mídia (Home Media Servers)
oudecentrodeentretenimento
começaaconsolidar-senapráti-
ca.Todooconteúdodosprogra-
mas de música, vídeo, jogos e
filmes é armazenado nesses
centros domésticos e acessa-
dosnomomentoemqueousuá-
rio deseja.
6.Digitalização total –Para

que possa armazenar de forma
segura e definitiva todos os
seusconteúdos,ousuáriopreci-
saaprenderadigitalizá-los,aco-
meçar das fotos, fitas de vídeo,
ilustrações e documentos.
7. Tudo verde – A economia

de energia, a redução das emis-
sões de carbono e a preserva-
ção domeio ambiente em geral
passamaserpreocupaçõesper-
manentes.
Tudo indica que o mundo da

eletrônica de entretenimento
deverá apoiar-se fortemente
nessas sete tendências. ●

Livro de jornalista americanamostra que pistas sobre
amaior fraude financeira dos EUA estavam à vista

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE
NOVA YORK

Apenas algumas pessoas em
Wall Street desconfiavam de
Bernard Madoff antes de ele
confessar, no fim do ano passa-
do, que dirigia há décadas um
bilionário esquema de pirâmi-
de. Uma delas é Erin Arve-
dlund, uma jovem jornalista es-
pecializadaemeconomiaeauto-
ra do livro “Too Good to Be
True–TheRiseandFall ofBer-
nie Madoff” (Bom demais para
serverdade–Aascensãoeque-
da de BernieMadoff).

Acostumada a cobrir omer-
cado financeiro emNova York,
Erin notou que havia alguma
coisa errada nos investimentos
dofinancistaquandooentrevis-
touparaumareportagemdare-
vista Barron’s na primavera de
2001. “Quando perguntei a ele
qual a sua estratégia de investi-
mento e como conseguia retor-
nos curiosamente consisten-
tes, ele desconversou. Sabia
que Madoff fazia algo errado,
mas não tinha ideia de que ele
estivesse comandando um es-
quema de pirâmide”, escreveu
Erin. Suamatéria, na época, te-
ve o titulo de “Don’t Ask, Don’t
Tell” (Não pergunte, Não co-
mente), em alusão à prática de
Madoff de não explicar para os
seus clientes qual era a estraté-
giade investimentoeexigirque

eles não falassem sobre o seu
fundo.

Em entrevista ao Estado,
Erindisse lamentar“nãoteres-
crito outra reportagem sobre
Madoff para conseguir clarifi-
car tudo”. Os indícios, segundo
afirma,estavamnafrentedeto-
dos.Faltavaapenasalguémjun-
taraspeçasque levariamàdes-
cobertadeumesquemaestima-
do emUS$ 65 bilhões.

Ela, certamente, foi umadas
pessoas que chegaram mais
perto.Umadas falhas, segundo
a jornalista relata no livro, foi
não conhecer Harry Markopo-
los, um investidor que enviou
uma série de advertências so-

breMadoff,apartirde 1999,pa-
ra a Securities and Exchange
Comission (SEC,nasigla emin-
glês), a xerife domercado ame-
ricano.Todas foramignoradas.

“Não sabia se chorava ou ria
aolerorelatóriodoinspetor-ge-
raldemaisde500páginasinfor-
mando todas as vezes que a
SEC perdeu a oportunidade de
desmascararMadoff”, afirmaa
escritora. “Isso tudo começan-
doem1982”,disse.Naavaliação
dela, o investidor conquistava
os clientes por seu carisma e
por suas boas conexões.

“Caso não ocorresse a crise,
provavelmente Madoff conti-
nuariacomoesquemapormais
alguns anos”, supõe Erin. “Não
duvido até mesmo que passas-
se para um de seus filhos o co-
mando do esquema de pirâmi-
de”,acrescentou.Nolivro,ajor-
nalista esclarece que o investi-
dor não atuou sozinho, diferen-
temente do que ele alega.

FALSIDADE
Madoff, conformeErin explica,
não precisava se envolver no
seu esquema de pirâmide para
ganhar dinheiro, criando um
fundo de investimentos falso.
Sua corretora era uma das
mais bem sucedidas de Nova
York e já o havia alçado de uma
adolescência de classe média
em Long Island para uma vida
demilionárionoUpperEastSi-
de, o mais sofisticado bairro de

Manhattan.
Tambémestevenavanguar-

dadousodeoperaçõeseletrôni-
cas,sendoumdosresponsáveis
diretos pela popularização da
bolsaeletrônicaNasdaq.Mado-
ffnãofoi,porém,umdoscriado-
res da Nasdaq, ao contrário do
que costumava propagar, as-
simcomoinventouqueestudou
Direito, quando na realidade
cursouumafaculdadedesegun-
da linha emNovaYork.

Oinvestidor temcomoméri-
to ainda a criação do rebate pa-
raclientesemtransaçõesfinan-
ceiras. “Ao mesmo tempo que
Madoff fazia seu nome ao revo-
lucionar a corretagem emWall

Street, ele começoua construir
seu serviço de consultoria, que
mais tarde seria conhecido co-
mo fundode investimento, ape-
sar de não ser nenhum deles”,
escreveErin.

Para a escritora, Madoff
atraíaclientesparaasuacorre-
tora pelo seu bom trabalho. No
caso do “fundo”, iniciado ainda
nos anos 1960, a confiança nos
retornos dos investimentos ga-
rantia o fluxo de dinheiro.

Seusclientesrecebiammen-
salmente um envelope sem da-
ta e semexplicação sobre quais
eram os investimentos, segun-
do descreve Erin. Apenas dizia
o valor de quanto eles suposta-

mente possuíam depositado no
“fundo deMadoff”.

A escritora acredita que tal-
vez existam esquemas de pirâ-
mide em outros países, inclusi-
ve no Brasil. Na semana passa-
da, um libanês foi descoberto
em Beirute em uma ação simi-
lar à do investidor americano.
AtémesmoogrupoislâmicoHe-
zbollah teria perdido dinheiro
comele.

Nesse sentido, dizErin, o ca-
so Madoff serviu para alguma
coisa.“Agora,aspessoasapren-
deram a desconfiar daqueles
que administram seus investi-
mentos em fundos”, disse a au-
tora aoEstado. ●

ErinArvedlund
Autora do livro
“Quando perguntei a ele qual a
sua estratégia de investimento e
como conseguia retornos
curiosamente consistentes, ele
desconversou. Sabia queMadoff
fazia algo errado,mas não tinha
ideia de que ele estivesse
comandando umesquemade
pirâmide”

“Não sabia se chorava ou ria ao
ler o relatório do inspetor-geral
demais de 500páginas
informando todas as vezes que a
SECperdeu a oportunidade de
desmascararMadoff”
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