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Qualcomm terá centro de pesquisa
e desenvolvimento no País

Negócios

Artigo

O Facebook não nos torna solitários

O s americanos devoram li-
vros segundo os quais nós
nunca nos sentimos mais
sozinhos ou mais dissocia-

dos dos nossos semelhantes do que
agora. The Lonely Crowd, The Fall of
Public Man e The Pursuit of Loneli-
ness (em português, A Multidão Soli-
tária, A Queda do Homem Público e
A Busca da Solidão) são algumas das
obras mais vendidas na área de socio-
logia em toda a história. Nos últimos
anos, Bowling Alone e Alone Together
(Sozinho no Boliche e Sozinhos Jun-
tos) receberam uma considerável
atenção e geraram amplos debates.

Frequentemente, esses livros la-
mentam a perda dos anos dourados
em que os americanos casavam me-
lhor, tinham comunidades melho-

res, ruas mais seguras e eram muito
mais felizes. Eles nos advertem de que
estamos nos tornando perigosamente
ilhados, e, que se os lermos, voltaremos
para os nossos amigos, famílias e cole-
gas para discutir o motivo pelo qual não
passamos mais tempo juntos.

Na matéria de capa da revista Atlantic
deste mês, “Is Facebook making us lo-
nely?” (O Facebook está nos tornando
solitários?), o romancista Stephen Mar-
che faz uma afirmação inusitadamente
radical sobre a nossa desunião: “Padece-
mos de uma alienação sem preceden-
tes”, escreve. “Nunca estivemos mais
afastados uns dos outros ou mais sozi-
nhos, do que agora. Em um mundo con-
sumido por formas cada vez mais mo-
dernas de socialização, a nossa é cada
vez menos uma sociedade de verdade.
Vivemos numa contradição acelerada:
Quanto mais nos conectamos, mais soli-
tários estamos”.

Artigos que falam da alienação ameri-
cana talvez pareçam fidedignos para
aqueles que anseiam por tempos mais
simples, mais felizes, mas eles se ba-
seiam sobre fábulas e fantasias. Na reali-
dade, não há qualquer evidência de que
estejamos mais distantes ou solitários
do que nunca. Mas como o artigo da
Atlantic já está se tornando uma leitura
cada vez mais popular e relevante, en-
quanto colunistas e articulistas o citam
como prova de que a internet na realida-
de contribui para nos dividir, será inte-
ressante mostrar como ele constrói o
mito de que estamos mais solitários do

que nunca.
O artigo começa com a história de

Yvette Vickers, uma ex-coelhinha do
Playboy, uma senhora de meia idade e
atriz de filmes classe B, que morreu sozi-
nha em Los Angeles e quando seu corpo
foi encontrado já estava “mumificado”.
Sua morte, diz Marche, é o símbolo da
nossa era atomizada. É uma boa histó-
ria, contada numa linguagem poética, e
é tão forte que consegue distrair nossa
atenção de uma falha fundamental do
ensaio: ele não apresenta nada que sus-
tente sua tese “nunca estivemos mais
sozinhos”.

Só há uma frase que chega mais perto
disso: um estudo da AARP divulgado
em 2010 constatou que a solidão crôni-
ca aumentou drasticamente entre as
pessoas acima dos 45 anos (mas não en-
tre as multidões que muito provavel-
mente usam o Facebook), e limita-se a
acenar que “vários estudos mostraram
que a solidão vem crescendo dramatica-
mente num breve período da história
recente”. Desculpem, mas isto não bas-
ta para corroborar as notáveis afirma-
ções de Marche.

Ele também se refere com insistência
à obra de John Cacioppo, um psicólogo
da Universidade de Chicago que ele defi-
ne “o maior especialista mundial em so-
lidão” (concordo). E cita o livro Loneli-
ness (Solidão), no qual Cacioppo escre-
ve que “Relacionar-se com animais de
estimação ou amigos online ou mesmo
com Deus é uma nobre tentativa de uma
criatura obrigatoriamente gregária de

satisfazer uma necessidade premente”,
e que “substitutos nunca conseguiram
compensar de todo a ausência da coisa
real”. Mas, para a maioria das pessoas,
os amigos do Facebook são suplemen-
tos, não substitutos, das nossas vidas
sociais. Nem Cacioppo nem outros pes-
quisadores acreditam que as pessoas es-
perem que os contatos online “substi-
tuam completamente a coisa real”.

Especialista. Procurei Cacioppo que
me disse que não acredita na tese de que
“nunca fomos mais solitários” de Mar-
che. “Eu não diria nunca”, o psicólogo
me respondeu. Na realidade, Cacioppo
prosseguiu, “a evidência de que isso es-
teja aumentando nos últimos tempos é
um tanto confusa”. Marche faz um cer-
to esforço para nos convencer de que os
americanos nunca estiveram mais isola-
dos socialmente.

Ele afirma que, “Encontramos menos
pessoas. Nos reunimos menos, e quan-
do nos reunimos, nossos vínculos são
menos significativos e menos fáceis”.
Mas os dados que ele apresenta para res-
paldar esta afirmação foram extraídos
de um estudo chocante que afirma, nas
palavras de Marche: “Em 1985, apenas
10% dos americanos diziam que não ti-
nham ninguém com quem discutir as-
suntos importantes, e 15% diziam que
tinham apenas um bom amigo com
quem poderiam fazê-lo. Em 2004, 25%
das pessoas não tinham ninguém com
quem conversar, e 20% tinham apenas
um amigo e confidente”.

Digo chocante porque, como eu
disse em Going Solo (Vivendo sozi-
nho), meu livro sobre o aumento da
tendência das pessoas a morarem so-
zinhas (citado por Marche), as con-
clusões do estudo – e os dados da pes-
quisa sobre os quais elas se baseiam –
são tão incongruentes com todas as
outras pesquisas realizadas nesse
campo que os principais sociólogos
que se analisam aos vínculos sociais
não confiam neles.

O fato de os americanos não esta-
rem mais solitários nem mais distan-
tes uns dos outros do que nunca tor-
na dificulta para Marche a tarefa de
provar que o Facebook é responsável
por nos transformar numa nação de
narcisistas solitários. Mas essa tese
não resistiria, mesmo que as taxas de
solidão e isolamento tivessem alcan-
çado níveis sem precedentes.

Como Cacioppo e os outros espe-
cialistas entrevistados por Marches
afirmaram, as pessoas que se sentem
solitárias em sua vida offline prova-
velmente levam essa solidão para o
Facebook, enquanto os que se sen-
tem mais relacionados não fazem is-
to. “O Facebook é apenas um instru-
mento”, diz Cacioppo. “O uso que fa-
zemos destas tecnologias poderá
nos levar a uma maior integração, e
não a um maior isolamento”.
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Energia. Cemig é a maior do
setor na América Latina

Apesar da profusão de livros
e artigos dizendo que a
internet isolou as pessoas,
as pesquisas não indicam
aumento da solidão
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Governo planeja cortar impostos de
smartphones fabricados no Brasil
Célia Froufe / BRASÍLIA

Como o intuito de populari-
zar a banda larga no País, o go-
verno decidiu apostar na disse-
minação dos smartphones. Pa-
ra isso, pretende tirar a co-
brança de PIS e Cofins, atual-
mente de 9,25%, sobre os apa-
relhos desse tipo produzidos
no Brasil.

Em contrapartida à desonera-
ção, os fabricantes terão de pro-
duzir celulares seguindo uma sé-
rie de requisitos mínimos de tec-
nologia e esses telefones não po-
derão custar mais de R$ 900 pa-
ra o consumidor final.

A proposta de incentivo aos
smartphones, que são os apare-
lhos com acesso móvel à voz, da-
dos e também à internet em ban-
da larga, seria pela chamada Lei
do Bem. As sugestões estão em
documento do Ministério das
Comunicações, ao qual o Esta-
do teve acesso. A proposta pre-
cisa do aval do Ministério da Fa-
zenda.

O ministro das Comunica-
ções, Paulo Bernardo, disse on-
tem que espera o início do estí-
mulo à produção local desse tipo
de aparelho já no segundo semes-
tre. Segundo ele, as tratativas ini-
ciais na Fazenda mostraram-se
positivas. Ele alegou que não ha-
veria impactos na arrecadação,
pois a produção de celulares no
Brasil é baixa – no caso de smart-
phones, inexistente em grande
escala. Segundo o ministro,
além de gerar empregos e incen-
tivar a indústria, o governo teria
outras fontes de receitas gera-
das pela atividade instalada no
País.

Assim como o incentivo à pro-
dução nacional de veículos, téc-
nicos do ministério das Comuni-
cações enfatizaram ainda que ou-
tras vantagens fiscais poderão
ser concedidas às empresas que
decidirem trabalhar no Brasil. A
redução tributária seria seme-
lhante a que foi proporcionada à
produção de tablets nacionais,
conforme o diretor do departa-
mento de banda larga do ministé-
rio, Artur Coimbra de Oliveira:
redução do IPI de 17% para 3%,
de ICMS de 18% para 7% (exem-

plo de São Paulo), além do fim da
cobrança de imposto sobre im-
portação, hoje de 16%.

Impacto. Apenas levando-se
em conta a desoneração de PIS e
Cofins sobre a receita bruta de
venda no varejo de smartphones
produzidos no País, o impacto
da desoneração foi estimado em
R$ 1,9 bilhão até 2015.

Para conseguir a isenção, os
smartphones terão que oferecer
uma série de requisitos, como su-
porte à tecnologia 3G, conexão

Wi-Fi, permissão a acesso de pá-
ginas no padrão HTML e tam-
bém pré-configuração de contas
de correio eletrônico e redes so-
ciais, entre outros.

Na avaliação das Comunica-
ções, o incentivo fiscal à produ-
ção doméstica de smartphones
promove a indústria local e re-
duz a dependência externa.

O impacto positivo sobre a ba-
lança comercial seria de US$ 211
milhões apenas este ano. “Esse
número poderia ser ainda maior
se for considerado o aumento
nas exportações de aparelhos
que chegariam ao mercado exter-
no com preços mais competiti-
vos”, enfatizou o Ministério na
nota técnica que traz a proposta.

No ano passado, o Brasil expor-
tou US$ 480 milhões em apare-
lhos.

A previsão é a de que mais de
22 milhões de domicílios sejam
beneficiados pela medida, que
amplia o uso de banda larga no
País, e a maior preocupação das
Comunicações, em princípio, é a
de reduzir o custo dos serviços.
Para isso, porém, é preciso haver
o barateamento dos aparelhos,
conforme constataram os técni-
cos da Pasta. A diferença de pre-
ço entre um aparelho no Brasil
com valor de R$ 900, sugerido
como teto, e nos Estados Uni-
dos, chega a ser mais de duas ve-
zes maior.

China. A produção de celulares,
de acordo com o diretor do de-
partamento de indústria e ciên-
cia e tecnologia do Ministério
das Comunicações, José Gonti-
jo, pode ser dividida em três seg-
mentos.

A primeira é de baixa tecnolo-
gia, que é basicamente prove-
niente da China. Há também a
de média e a de alta tecnologia,
que também é produzida forte-
mente naquele país, mas por
multinacionais. “O Brasil prati-
camente só produz a de média
tecnologia”, explicou.

Até setembro de 2011, havia
16,2 milhões de assinantes de
banda larga fixa no País com
uma abrangência de 95,8% dos
municípios brasileiros. “No en-
tanto, quando comparado a ou-
tras nações, o País ainda figura
em uma situação desfavorável”,
atrás de México, Rússia e outros
países da América do Sul.

Espera. Paulo Bernardo, ministro das Comunicações, quer estímulos à produção local de smartphones no 2º semestre

Incentivo. Proposta do Ministério das Comunicações, que ainda precisa ser aprovada pela Fazenda, é de estender os benefícios
dos PCs e tablets para os celulares inteligentes; um dos pré-requisitos é que os aparelhos não poderão custar mais de R$ 900

A gigante americana de tecnolo-
gia Qualcomm, que faturou US$
15 bilhões no ano passado, abrirá
um centro de pesquisa no Brasil,

para desenvolver tablets e de
aplicativos para aparelhos mó-
veis. “Este será o primeiro cen-
tro da Qualcomm no mundo”,

afirmou o presidente da empre-
sa para a América Latina, Rafael
Steinhauser.

O centro ficará no Estado de
São Paulo, em cidade a ser esco-
lhida. O investimento não foi di-
vulgado, mas a expectativa é de
que a estrutura comece a funcio-
nar os próximos meses.

De acordo com Steinhauser, a
empresa espera que mais de 50%
dos smartphones estejam habili-
tados nos mercados emergen-
tes, grupo no qual o Brasil deverá
ter destaque. “O governo tem
um agenda digital estrutura, que
procura ampliar o uso da banda
larga”, lembrou. O executivo des-

tacou que a tecnologia sem fio
vem se tornando um catalisador
do crescimento global e que o
País “precisa participar disso”.

O ministro das Comunica-
ções, Paulo Bernardo, salientou
que a criação do centro de pes-
quisas prevê parcerias com em-
presas locais. “Eles não vão fabri-

car, mas vão desenvolver. Para
nós, é bem vantajoso.” Bernardo
disse que os produtos provenien-
tes desse centro também serão
incluídos em programas de deso-
neração do governo. “Com certe-
za, a ideia é combinar com a Fa-
zenda e o MDIC (Ministério do
Desenvolvimento).” / C.F.

● Acesso
Menos de 2% das famílias com
rendimento mensal de até um
salário mínimo têm acesso à ban-
da larga. Para o governo, a banda
larga móvel é a melhor alternati-
va para atender essas pessoas.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 abr. 2012, Economia & Negócios, p. B22.




