
A Política 
dos Gadgets 
A verdade sobre as motivações dos 
verdadeiros crentes na tecnologia 

Sou crítico de tecnologia de consumo há mais de dez anos. 
Nesse t empo, mensagens de ódio f izeram par te do m e u tra-
ba lho diário. 

No início, achava que entendia. Na época, era tudo sobre Micro-
soft versus Apple. Era fácil ver porque as pessoas tomavam partido: 
a Apple era o azarão enfrentando um gigante estabelecido. Era di-
vertido torcer por um lado ou outro. 

Hoje, no entanto, há fãs e críticos prontos para atacar qualquer 
posição concebível no mundo da tecnologia de ponta - "posição", é 
claro, significando "empresa ou produto". 

Nas conferências de tecnologia, nós, colunistas, comparamos 
a hostilidade das mensagens de ódio que recebemos. Não impor-
ta se você acredita que está sendo imparcial na revisão; alguém 
vai criticá-lo por isso. 

Então, quando o iPad da Apple foi lançado no ano passado, 
tentei u m a experiência maluca: escrevi duas revisões no New 

York Times em uma única coluna, tomando posições opostas 
quanto a seu sucesso. Uma era para seus fãs - toda positiva - e 
outra para seus detratores - toda negativa. Imaginei que isso 
certamente satisfaria a todos. 

Surpreendentemente, minha tentativa não agradou a ninguém. 
Os bloggers anti-Apple escreveram sobre a minha "carta de amor" 

ao iPad; os blogs de fãs espumavam sobre o "massacre" que eu co-
metera. Cada lado ignorou metade da coluna! 

Mais tarde, descobri que eu tes temunhara u m a predisposi-
ção cognitiva bem documentada: o efeito da mídia hostil. Ele 
diz que as pessoas com opiniões fortes sobre um assunto perce-
bem a cobertura da mídia como tendenciosa contra suas opi-
niões, não impor tando o quanto a cobertura possa ser neutra. 
Mas esse fenômeno costuma se aplicar à política, não à eletrô-
nica. Isso só poderia significar u m a coisa: que as tendências de 
gadgets haviam, de fato, se politizado. 

O que está acontecendo aqui? Por que as pessoas se enraivecem 
tanto por causa de sua escolha de telefone, pelo amor de Deus? 

Primeiro, empresas de tecnologia, agora, trabalham duro para 
ligar seus produtos a estilo e imagem. Aqueles anúncios coloridos 
com silhuetas dançantes do iPod nunca mencionam uma única ca-
racterística - exceto pelo quanto ele te faz parecer legal. A mensa-
gem parece ser "você não vale nada se não comprar um" - e, de re-
pente, se alguém fala mal do seu gadget, também está desmerecen-
do você como pessoa. 

Um segundo fator é que esses equipamentos são caros e logo 
ficam obsoletos. Você acaba sendo investido na superioridade da 
sua aquisição. As pessoas veem você usando e julgam sua escolha -
então você a defende. Mexeu com meu gadget, mexeu comigo. 

O velho complexo de Davi da Apple ainda dá as caras - mas 
agora é o oposto. A Apple é agora a maioral dos tocadores de música, 
computadores em formato de prancheta e telefones com aplicati-
vos. Esqueça os comerciais da Apple de 1997 que nos encorajavam a 
"pensar diferente". Hoje, se você compra um Apple, não é um icono-
clasta - e sim, uma ovelha Aqueles que antes torciam pelo azarão 
Apple agora torcem contra. 

Pela mesma razão, Facebook e Google ganham seus próprios 
críticos à medida que crescem e prosperam. Tamanho e sucesso na-
turalmente alimentam a suspeição e o cinismo. 

Mas por que os gadgets? Você não encontra esse grau de parti-
darismo entre clientes de marcas de roupas, companhias de segu-
ros ou bancos rivais, e essas também são empresas grandes. E por 
que agora? Quer dizer, você não ouve falar de pessoas nos anos 1950 
que xingavam furiosamente por causa de suas escolhas de torradei-
ras ou gangues dos anos 1980 iniciando tumultos por causa de 
marcas de gel para cabelo. 

Fácil: por causa do efeito internet. Os tipos de pessoas que vin-
culam seu próprio valor aos seus gadgets são exatamente as mesmas 
que vivem conectadas, onde os padrões de civilidade são muito di-
ferentes daqueles do mundo real. Quando se está online, você é 
anônimo, então não precisa do mesmo controle de impulsos a que 
estaria sujeito se estivesse cara a cara com alguém. 

Há esperança pa ra u m a distensão nas guerras dos eletrôni-
cos? Não enquan to n inguém souber sua ident idade real, en-
quanto houver o lançamento de dois modelos novos de gad-
gets por ano e as máquinas de marke t ing nos fizerem acredi-
t a r que nosso valor depende das marcas que carregamos. 

Text Box
Fonte: Scientific American Brasil, São Paulo, ano 9, n. 107, p. 24 , abr. 2011.




