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-BRASÍLIA E RIO-Nomundopovoadopor se-
te bilhões de pessoas, há seis bilhões de
celulares. A conclusão dos especialistas
é que a tecnologia chega em lugares em
que não há nem água potável. Quanto
mais rico um país, mais acesso aos
“gadgets”. O termo tipicamente “nerd”
significa novas geringonças tecnológi-
cas. No Brasil, já existemmais celulares
habilitados do que gente: 1,4 por pes-
soa. Com internet à mão, o país está no
topo do ranking de tempo gasto na re-
de. A fartura de crédito — é possível
comprar um computador em 12 suaves
prestações — também contribui para o
surgimento de uma geração viciada em
internet: os hiperconectados. Este é o
novo capítulo da série de reportagens,
iniciada pelo GLOBO no domingo, so-
bre problemas de nações ricas que afli-
gem o Brasil, um país emergente.
— Aminha mãe não entende: eu não

sou viciado em internet — reclama o
estudante Lucas Honda, de 15 anos.
Morador de Brasília, o adolescente

não se conforma com a proibição im-
posta pelamãe. Foi obrigado a ficar um
fim de semana inteiro longe do iPhone.
Ele já acorda conectado e ficou em re-
cuperação “só” em duas matérias. Lon-
ge do seu xodó, tem de se contentar
“apenas” com o iPad e o computador:
onde também assiste a filmes e se di-
verte com os games.

USO COM LIMITES É BENÉFICO
Offline é um status que só usa quando
está na sala de aula. O recreio de Lucas
serve para atualizar os 500 amigos do
Facebook sobre as novidades das últi-
mas horas e checar o que acontece no
universo do Twitter. Pelo celular ainda
olha as fotos que os contatos botaram
no Instagram e responde asmensagens
que recebeu no Whatsapp: o aplicativo
da moda que funciona como o “mes-
senger" para telefones. Os torpedos não
pesam na conta no fim do mês porque
as mensagens são envidas pela inter-

net. E ainda podem ser mandadas para
uma lista específica de contatos.
O ritual da atualização se repete ao

soar do sinal que encerra o dia na esco-
la. Antes do almoço, as novidades são
checadas de novo. À tarde, faz as tarefas
enquanto fica “logado” nas redes.
— Eu sei me controlar porque sei a

hora de fazer as minhas obrigações. Só
a minha mãe acha que não sei.
A mãe do adolescente tem razão ao

impor limites ao filho, segundo Cristia-
no Nabuco, professor da Universidade
de SãoPaulo (USP), umdosmaiores es-
pecialistas do assunto no Brasil.
No seu consultório, vivencia experi-

ências dramáticas e não he-
sita em responder qual foi o
pior caso que enfrentou.
Conta que uma mãe deses-
perada levou um adoles-
cente de 15 anos para se
tratar após ter sido notifica-
da pelo condomínio. Foi
multada porque seu filho
atirava cuecas sujas pela ja-
nela para não ter de “pau-
sar” o videogame e ir ao ba-
nheiro. Entre os recordes
que conseguiu, está jogar
45 horas interruptas.
— Quando fui tratar o ga-

roto, ele virou para mim e
disse que, se bobeasse, ga-
nhava muito mais dinheiro
jogando do que eu — con-
tou Nabuco.
Pela internet, o adoles-

cente vendia caro os pontos que conse-
guia no videogame. É obeso mórbido,
filho de pais separados e a mãe dava
pouca atenção ao filho. Ele abandonou
o tratamento.
Nabuco explica que os adolescentes,

mais até que as crianças, são a princi-
pal faixa da população vulnerável ao ví-
cio da conexãona redepor não ter cére-
bro fisiologicamente maduro e perder
com facilidade a noção do tempo. Mas
ressalta que o mundo hoje, mergulha-
do em tecnologia, acentua essa situa-
ção. Um dos exemplos é que muitos fi-
lhos ensinam aos pais osmeandros das
novas mídias. E esse é um fato que pa-

rece natural, mas é a inversão dos prin-
cípios da humanidade, diz Nabuco.
Entrar na internet funciona para

quem tem o vício como álcool ou dro-
ga: traz paz momentânea. Alivia a de-
pressão. Dribla fobias sociais. O profes-
sor explica ainda que, por isso, depres-
sivos, tímidos patológicos e bipolares
são mais propícios a se tornarem de-
pendentes da rede.
Na escola de Lucas Honda, uma das

turmas de primeiro ano recebeu tablets
para um projeto-piloto: substituir os li-
vros. Alguns colegas passam madruga-
das conectados. Substituíram aquelas
antigas e enormes conversas típicas de

adolescentes por telefone
por teclar. A conta do tele-
fone barateou, mas agora
alguns pais começam a
gastar com psicólogos.
— É muito difícil se des-

conectar, mas no fim de se-
mana o ideal é não respon-
der e-mail nem trocar
mensagens e dar mais
atenção aos filhos — con-
clui o professor da USP.
Analice Gigliotti, psiqui-

atra e chefe do Setor deDe-
pendências da Santa Casa
da Misericórdia do Rio,
afirma que este problema
está crescendo em todo o
mundo, mas tem um po-
tencial maior no Brasil, on-
de a população tende a ser
mais conectada que em

outras nações. Para ela, a internet e as
novidades tecnológicas, se usadas com
cuidado, são até positivas para crian-
ças, por estimular áreas do cérebro nor-
malmente “esquecidas” na infância.
Mas quando se tornam um problema?
— Para identificar se a pessoa está

com problemas, os sintomas são deixar
de fazer algo por causa da internet, re-
clamação de parentes e amigos, sentir a
necessidade de estar conectado ou an-
sioso esperando o momento de estar
on-line. Se isso ocorre, é necessário um
tratamento—disse ela, por telefone, de
Genebra, na Suíça, onde participa de
um seminário sobre este tema.
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PC, tablet, celular... O estudante Lucas Honda, que garante não ser viciado em internet, foi proibido pela mãe de utilizar iPhone por uma semana
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Juros baixos afetam
quem vive de renda

Com taxamais
comportada,

economia aquece,
elevando salários

-RIO E BRASÍLIA- Há um grupo de
pessoas que torce para que o
Banco Central não baixe os ju-
ros: os rentistas.Mas esta torci-
da está sendo em vão, a taxa
básica Selic já está em 7,25%
ao ano, mais próxima de pa-
drões desenvolvidos. E estas
pessoas sofrem, pois fica mais
difícil viver de aplicações fi-
nanceiras. Este problema tam-
bém atinge quem precisa pla-
nejar a aposentadoria privada.
— A grande diferença para

outros países é que o Brasil
nunca se preocupou com in-
flação nos investimentos, não
temos a cultura de risco. Com
os juros altos, os investimentos
sempre ganhavam da inflação.
Hoje é diferente— explicaMy-
riam Lund,
economista e
professora.
Ela conta

que uma pes-
soa que faz
previdência
privada atre-
lada à Selic,
pensando que
está protegida
na aposenta-
doria, pode
perder da in-
flação, esti-
mada em
5,5%, se a taxa
de adminis-
tração for de
3% ao ano,
uma taxa alta:
—Uma dica

é sempre op-
tar por planos
de previdên-
cia corporativos, de associa-
ções, classes profissionais, gru-
pos, pois em geral as taxas de
administração são menores.
Flavio Lemos, diretor da Tra-

der Brasil Escola de Investido-
res, lembra que, em um pri-
meiro momento, muitas pes-
soas que anteciparam este no-
vo cenário de juros baixo aca-
baram investindo em imóveis,
mas que, com a atual elevação
dos valores dos bens, este in-
vestimento pode deixar de ser
interessante. Para quem não
quer se arriscar, ele indica, por
exemplo, as Letras de Crédito
Imobiliário (LCI):
— Há alguns destes papéis

com liquidez e boa rentabili-
dade,melhor que de renda fixa
tradicional — disse.
Um de seus alunos, contudo,

está mais interessado em ris-
cos. O consultor Armando Al-

meida está se preparando para
voltar a aplicar diretamente
em bolsa de valores. Além da
emoção de acompanhar o vai-
evém das cotações, ele espera
voltar a ganhar melhor com
sua aplicação:
— Há cinco anos as minhas

aplicações geravam cerca de
60% da minha renda mensal,
sobrava dinheiro. Hoje só ren-
dem 30%, no máximo empa-
tam com meus custos fixos —
disse ele, lembrando que seus
amigos estão todos começan-
do a se preocupar com esta si-
tuação dos juros baixos.
Cláudio Pires, superinten-

dente Financeiro da Mongeral
Aegon, lembra que a situação
está mais complexa que no
passado. Ele afirma que a ex-
posição ao risco terá de au-
mentar para se ter uma renta-
bilidade maior, repetindo um
parâmetro mais mundial.
—Só há três opções para

quem quer ter uma renda no
futuro: poupar mais, poupar
desdemais cedo ou se aposen-
tar mais tarde — afirmou o es-
pecialista, lembrando que
uma pessoa de 40 anos que
queria ter renda mensal de R$
5 mil aos 65 anos terá de con-
tribuir com R$ 1.093,37 por
mês, se os juros estiverem em
6% ao ano, enquanto que pre-
cisavam contribuir apenas
comR$ 647,58 quando os juros
estavam em 9% ao ano.

TRIBUTO ELEVA CUSTO DE VIDA
Os juros mais baixos incenti-
vam os investimentos, o que
aquece a economia e os salári-
os. Um estudo exclusivo da
consultoriaMichael Pagemos-
tra que o rendimento do Brasi-
leiro hoje pode ser 85% superi-
or ao de países desenvolvidos.
Um engenheiro elétrico sênior,
por exemplo, que ganha no
mínimoR$ 14.900 noBrasil em
grandes empresas, recebe R$
8.037 na Espanha. Um gerente
comercial no Brasil chega a ga-
nhar 79,1% a mais que nos Es-
tados Unidos (R$ 18 mil aqui
de piso contra R$ 10.048 lá).
— Isso ocorre pois a econo-

mia está aquecida, mas ainda
temos problemas graves de
educação. Nossa mão de obra
não está preparada para o
crescimento— disse Fernanda
Amorim, gerente da firma.
Alex Agostini, economista-

chefe da Austin Rating, lembra
que a alta carga tributária bra-
sileira eleva o custo do país:
—O Brasil tem característica

de país rico e necessidades de
país em desenvolvimento. Por
isso, crescemos menos que os
emergentes, pois temos estru-
tura fiscal, por exemplo, de pa-
ís europeu. (Henrique Gomes
Batista e Gabriela Valente) l
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Renda. Almeida tinha 60% da renda provenientes de aplicações. Agora, 30%

ATÉ 85%
DE
DIFERENÇA
SALARIAL
Brasileiro
ganha mais
que nos EUA e
na Europa.

3%
DE TAXA
administrativa
de previdência
privada faz
aplicação
perder da
inflação
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 17 out.  2012, Economia, p. 24.




