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Outra máquina viciante no planeta
O recém-lançado Galaxy, da Samsung, é um ótimo concorrente do iPad

Divulgação

O SAMSUNG GALAXY TAB: pequeno e eficiente, mas ainda caro

Nelson Vasconcelos

● Executivos bem informados
do setor de tecnologia esti-
mam que há uns 30 mil iPads
circulando pelo país — e olha
que ele nem começou a ser
vendido oficialmente. A única
que poderia confirmar se esse
número é verdadeiro — ou não
— seria a Apple, que tem o
controle a distância de todo
mundo que entra no iTunes.
Mas a Apple não fala.

Pois bem: até semana pas-
sada, estava eu muito contente
com meu iPad. Aí consigo em-
prestado um Galaxy Samsung
— o tablet que, para muita
gente, pode ser o grande con-
corrente da Apple nesse mer-
cado. Será? Pode ser. Tanto
que a Samsung acaba de anun-
ciar que vendeu 600 mil tablets
nos seus 30 dias de mercado.
Nem faz cócegas na Apple, que
vende um milhão de iPads por
mês desde abril. Mas é um
bom indicativo, mostrando
que há espaço para outros ta-
blets no mundo.

Portanto, vamos ao Galaxy.
De cara, a maquininha é bas-
tante funcional, que é tudo o
que queremos de um tablet. É
menor e bem mais leve que o
iPad (380g, contra 750g, apro-
ximadamente), sem ser frágil.
E tem uma capa protetora bem
resistente, já no kit.

Quando sai da loja, ainda cru,
sem o auxílio dos 300 mil apli-
cativos disponíveis na App Sto-
re somente para os gadgets da
Apple, o Galaxy tem bem mais
penduricalhos que seu concor-
rente. Aí é que mora o perigo,
pois o povo gosta de canivetes
suíços. E, no fim das contas, a
sensação é de que o Galaxy é,
sim, melhor que o Outro, jus-
tamente por ser um aparelho
preparado para a famosa con-
vergência digital.

Muitas tentações, mas o
preço ainda assusta

Então vamos ao que o tablet
da Samsung tem de diferente
em relação ao da Apple. O Ga-
laxy tem TV digital e analógica,
por exemplo. Tem câmeras para

fotografia — coisa de 3.1 me-
gapixels. Ou seja, não é nada
poderoso, mas ainda assim está
bem à frente do iPad, que não
fotografa nada... E também faz
vídeo e videochamadas, incre-
mentando a brincadeira.

A propósito, o Galaxy tam-
bém tem telefone — que você
usa, preferencialmente, com
os fones de ouvido em es-
téreo ou com o headset sem
fio que acompanham o tablet.
Ou, ainda, pode também fazer
de conta que está usando um
celular grandão e encostá-lo
na orelha. Micão.

Taí, é isso mesmo: pelo ta-
manho da tela (de 7 polegadas),
parece que você está lidando
com um smartphone bombado.
A tela é muito sensível, tanto
quanto a do Outro. Mas é mais
compacta e tem a mesma re-
solução: 1024x600p, o que dá a
impressão que de que as fotos e
os vídeos ficam mais... crista-
linos. A leitura de livros e jor-
nais também é confortável,
mais até que no iPad, que é mais
pesado e volumoso.

Usando a conexão 3G da
Vivo, a TV só bambeou — e
mui modestamente — em tú-
neis como o Santa Bárbara e o
Rebouças. Normal. De resto,
manteve o sinal. E você ainda
pode gravar os programas, re-
tirar frames deles, coisas as-
sim. O Wi-Fi também funcio-
nou a contento. Tentador.

Outro ponto é que o Galaxy
roda Android, o sistema ope-
racional da Google. Isso sig-
nifica que existem milhares de
desenvolvedores de software
que começam a criar soluções
para o Android Market, mas
ainda falta para que elas se
popularizem. É uma questão
de tempo.

Desvantagens? Por en-
quanto, o preço assusta. De-
pendendo da operadora e do
plano mensal que você con-
tratar, o Galaxy sai entre R$
600 e R$ 2.700. Não é para
qualquer um. Mas a ideia é
justamente esta: tablets ain-
da não são para qualquer um,
o que os faz merecer esse
preço diferenciado. ■
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O lado
positivo da
conexão

● Nem todos veem a pos-
sibilidade de realizar várias
tarefas ao mesmo tempo, no
mundo conectado, como al-
go negativo. Para a neuro-
logista Soniza Leon, do Hos-
pital Universitário da UFRJ,
ser multitarefa dá mais con-
centração do que dispersão,
aguçando a mente.

— A possibilidade de ao
mesmo tempo escrever um
artigo, buscar algo numa bi-
bliografia on-line e responder
a e-mails é benéfica e pode
ser gratificante — afirma. —
Além disso, a pessoa começa
a estimular áreas do cérebro
antes não usadas com fre-
quência. Sempre haverá pes-
soas que têm mais ou menos
capacidade para isso; e os
que filosoficamente creem
que trabalham melhor fazen-
do uma coisa de cada vez.

A médica lembra que a
atual geração jovem, que já
lida desde cedo com o mun-
do on-line, está preparada
para empreender múltiplas
ações ao mesmo tempo.

— Exatamente como pre-
cisam fazer, por exemplo,
nos videogames, que exigem
atenção em várias frentes.

De acordo com Soniza,
nas ressonâncias magnéti-
cas de pessoas multitarefa
mais áreas do cérebro sur-
gem ativadas.

A desenvoltura da gera-
ção “Y”, que já nasceu com
a internet, também é men-
cionada pela educadora
Dalva Sartini, supervisora
pedagógica do Colégio A.
Liessin, em Botafogo.

— Há inclusive um em-
bate entre educadores so-
bre o tema — diz. — A
geração atual de estudantes
já é totalmente multitarefa e
trabalha enquanto lê e man-
da mensagens, vê fotos etc.
Já uma parte dos profes-
sores não se adapta à rea-
lidade multimídia e dá aulas
no formato tradicional, proi-
bindo celulares e outros
gadgets na sala de aula.

Segundo ela, as próprias
famílias já estão se adap-
tando à realidade conec-
tada dos filhos. (A.M.)

conectadosdemais@problemas.com
Pessoas multitarefa desenvolvem estresse, o mal do século XXI. Tempo perdido com e-mails gera prejuízo bilionário

André Machado

● Se por um lado vivemos a
revolução da informação,
com a tecnologia e a internet
mudando a forma de pensar
o mundo, por outro pagamos
o preço da vida on-line: o afã
de estar conectado o tempo
inteiro, via e-mail, SMS, men-
sagens instantâneas, chat,
Facebook, Twitter, computa-
dor, notebook, netbook, ta-
blet e smartphone. Parece
não haver mais como se alie-
nar na vida moderna, e isso
se reflete em estresse. As
pessoas que levam essa co-
nexão aos extremos come-
çam a ter problemas no so-
no, negligenciam a família e
os amigos, e apresentam um
quadro de ansiedade e de-
pressão, segundo o instituto
ICAS (Serviços contra Com-
pulsão em Internet e Com-
putadores, na sigla em in-
g l ê s ) , e m R e d m o n d ,
Washington.

Só o excesso de e-mails (e
o tempo que perdemos com
eles) já foi apontado há al-
guns anos pelo jornal ame-
ricano “The New York Times”
como a a causa de um pre-
juízo de mais de meio bilhão
de dólares na economia in-
ternacional. A Plantronics,
empresa de telecom especia-
lizada em fones de ouvido,
divulgou recentemente uma
pesquisa mostrando que 57%
dos trabalhadores se sentem
sobrecarregados pelo volu-
me de mensagens que rece-
bem. Nos últimos cinco anos,
diz o estudo, o volume de e-
mails em nossas caixas pos-
tais aumentou 78%, tendo ul-
trapassado o telefone como
forma preferencial de comu-
nicação no trabalho (83% o
indicaram, contra a indica-
ção do telefone, de 81%).

Para psiquiatra, há mais
dispersão que concentração

Imaginem, então, o estres-
se de quem, além de mexer
com e-mails, SMS e afins, tra-
balha exatamente com eles.
É o caso de Marcelo Botelho,
diretor-executivo da Veus Te-
chnology, empresa que tra-
balha com envio de resul-
tados de exames médicos via
SMS ou MMS em celulares e
smartphones. Ele fica conec-
tado 24 horas por dia, man-
tendo seus dois smartpho-
nes, tablet e notebooks sem-
pre por perto, até quando vai
dormir.

— A tensão e a ansiedade

são grandes — admite Bote-
lho. — Eu vivo acelerado, tan-
to que quando chego do tra-
balho comento isso com mi-
nha esposa, e demoro a de-
sacelerar. Fica difícil até pegar
no sono.

Nem mesmo nas férias ele se
desconecta. Marcelo conta
que conseguiu passar para
parte da equipe algumas de-
mandas, mas, como é o dono
da empresa, os problemas
mais críticos chegam direta-
mente a ele, e não tem jeito.

Segundo Maurício Tostes,
psiquiatra do Serviço de Psi-
quiatria e Psicologia Médica
do Hospital da UFRJ, tantas
formas de comunicação levam
à necessidade premente de a
pessoa dispersar sua atenção
em vez de se concentrar numa
coisa de cada vez — para ele, a
maneira mais eficaz de con-
cluir uma tarefa.

— Há hoje muita pressão
no trabalho para ser multi-
tarefa: você trabalha, vê e-
mail, atende o telefone, o ce-
lular... Essa quantidade de re-
cursos multiplica as deman-
das — explica Tostes. — Fico
preocupado com a dificulda-
de que as pessoas têm de
conseguir um espaço para si
mesmas no dia a dia, espe-
cialmente nas profissões
mais competitivas, como as
do mercado financeiro.

Para Raphael Zaremba,

professor do Departamento
de Psicologia da PUC-Rio, es-
tamos vivendo um momento
semelhante aos que viveram
os trabalhadores que come-
çaram a entrar na Revolução
Industrial e migrarem para as
grandes cidades, nos séculos
XVIII e XIX.

— Hoje, segundo pesqui-

sas, a capa do “New York
Times” num determinado dia
tem mais informação do que
um homem recebia em toda a
sua vida no século XVIII —
ressalta Zaremba. — Em ter-
mos de informação, somos
bombardeados por uma mé-
dia de 36 mil estímulos diá-
rios. Também há dados que

afirmam que o volume de in-
formação que nos atinge do-
bra a cada 72 dias.

Do mesmo modo que o ho-
mem deixou as comunidades
rurais — onde tudo era mais
íntimo e pessoal, onde todos
se conheciam — rumo às ci-
dades, e com isso teve de
desenvolver defesas no novo
ambiente hostil —, a reserva,
a indiferença — estamos pas-
sando do mundo industrial
ao da informação, e preci-
samos desenvolver formas
de lidar com ele.

— A Organização Mundial
da Saúde já chamou o es-
tresse de epidemia do sécu-
lo, e estatísticas apontam
que 90% das consultas mé-
dias hoje são por causa de
estresse — diz Zaremba. — E
o excesso de informação, ho-
je, é uma das causas desse
estresse. Acredito que tere-
mos que eleger prioridades,
como não levar o computa-
dor nas férias. Há quem de-
cida não ter um smartphone,
para não se sentir tentado a
ler e-mails o tempo todo.

A hora de parar e
selecionar as prioridades
O advogado Ronaldo Le-

mos, coordenador do Centro
de Tecnologia e Sociedade da
Fundação Getulio Vargas
(FGV), decidiu criar priori-
dades para si próprio depois
que sua hiperconexão che-
gou ao limite.

— Eu acompanho a inter-
net desde 1994, e ela sempre
foi a origem de grande de-
manda — conta o coorde-
nador da FGV. — Até meados
de 2009, eu respondia a to-
das as solicitações, mas che-
guei à conclusão de que es-
tava desequilibrado, que ha-
via um limite humano para a
conexão, e passei a selecio-
nar o que respondia. Percebi
que, se não fizesse isso, aca-
baria sendo irresponsável.
Mas tem gente que não en-
tende quando você não res-
ponde. Eles não entendem
que responder a e-mails gera
mais e-mails.

Para Lemos, a saída para
esse estresse é fazer um pacto
com você mesmo e contar com
a boa vontade de seus inter-
locutores.

— Desconectar um pouco
é bom para a saúde e para o
trabalho. Sinto-me mais leve
e me concentro mais, dando
melhor encadeamento ao
que preciso fazer — afirma o
advogado. ■
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