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GOVERNO QUER AMPLIAR
TERCEIRIZAÇÃO
Ministro Manoel Dias defende projeto polêmico, que
permite às empresas terceirizar até sua atividade fim
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Você investe
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O CONSERVADORISMO
COMO ARMA NA CRISE
Especialistas sugerem aplicações mais conservadoras.
A administradora Gabriela Lobo (foto) aplicou em CDBs

ANDRÉ COELHO

N um dia qual-
quer, após do-
brar a curva dos
40 anos, a pes-

soa se depara com a tábua
de vida do IBGE. Base do
fator previdenciário, a fer-
ramenta só faz lembrar
que o tempo está a passar.
É um tiquetaquemateriali-
zado em colunas e núme-
ros; o tal prazo de validade.
Metade da vida se foi. Fa-
zer o quê com o segundo
tempo? Produtividade.
Não é difícil se adaptar

às pressões do mercado
de trabalho, das tarefas
domésticas, das atribui-
ções da maternidade. Do-
ze horas se passam sem
que o corpo se dê conta de
que as pausas para comer,
respirar, ir ao banheiro
são necessárias. É assim
com os deveres, nunca
com os prazeres.
É difícil transferir para o

lazer o conceito de produti-
vidade naturalmente apli-
cado às obrigações. Produ-
tividadenadefinição clássi-
ca, de melhor resultado no
menor tempo. Indivíduos
mergulhamemjornadasde
afazeres de dez, 12, 14 ho-
ras, mas não se divertem
em igual intensidade.
Este artigoéummanifes-

to pela produtividade do
ócio. Em vez de acordar às
4h para dar conta de um
compromisso profissional,
programe o despertador
para, na madrugada, assis-
tir à próxima chuva deme-
teoros em Copacabana.
A outra metade da vida,

certamente, nos será mais
leve. Melhor dizendo:
mais produtiva. l
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BB NO BALANÇO DAS HORAS
Ontem: Trabalho fica para depois

Amanhã: O uso do tempo nomundo

DIGITAL&MÍDIA/NOBALANÇODASHORAS
_

gar a TV e ser surpreendido por algum
programa que alguém escolheu para
mim. Na internet, eu tenho preguiça de
procurar o que quero ver. Na TV, há uma
curadoria do conteúdo, é quase como a
indicação de um amigo — contou Maga-
lhães, que tambéméassíduoemredes so-
ciais e sites noticiosos.
De fato, as duas mídias têm andado ca-

davezmais juntas.ApesquisadacomSco-
re afirma que 73% dos internautas aces-
sama rede enquanto assistemàTV, sendo
que 37% fazem isso sempre. O tempo não
está sendodivididopelasmídias, éousuá-
rio que se divide para dar conta da simul-
taneidade da informação. É o fenômeno
da segunda tela, que torna possível usar o
Twitter como indicador de audiência, co-
mo faz a firma de pesquisas Nielsen.l

comScore. A pesquisa considerou apenas
acessoemdesktopse laptopsemcasaeno
trabalho, excluindo, portanto, celulares e
lan houses. É verdade que esse tempo é
bemmaiorqueogasto comTV—pesqui-
sa-piloto do IBGE calcula que sejam cerca
de 18 horas semanais. Mas a importância
dada ao veículo está crescendo: 55% dos
internautas brasileiros consideravam
aquelamídia “muito importante”nomeio
deste ano, contra 50%umanoantes,mos-
trou a comScore. A fatia dos internautas
que assistemàTVmais de uma vez ao dia
saltou de 56% para 60% emumano.
Aos 31 anos, omúsico e redatorManoel

Magalhães viveu metade da vida fora da
internet e outra metade imerso nela. Mas
sua paixão pela TV, nutrida desde a infân-
cia, passou incólume pela transição. São
maisde30horassemanaisassistindoade-
bates sobre futebol, documentários sobre
música e programas do universo pop.
— O tipo de entretenimento que a TV

me proporciona, a internet não substitui.
Eugostodechegaremcasado trabalho, li-

verdade, a televisão está florescendo. Se-
gundoosdados—levantadosnaHolanda
— o telespectador assistia, em média, a
dez horas de TVpor semana em1975; em
2011, eram quase 15 horas, crescendo so-
bretudo a partir de 2006.
—OtempogastoemfrenteàTVaindaé

muito grande. Entre 2000 e 2005, quando
vimos uma queda, pensei que estivésse-
mos diante do princípio do fim da TV. Foi
então surpreendente constatar, entre 2006
e2011,queomeiovoltouacrescer—lem-
brou Jos de Haan, especialista em uso do
tempo do Instituto Holandês de Pesquisa
Social, que conduziu o trabalho. — Ainda
não sabemos o motivo disso tudo, mas a
verdade é que as ferramentas digitais dão
novasoportunidadesparaassistiràTV,co-
mo vídeos sob demanda e possibilidade
de gravar a programação.
A TV continua forte também nos EUA.

Os americanos passam em frente ao apa-
relho o mesmo tempo que passavam nos
anos 70: 2,8 horas por dia, na média, de
acordo com John Robinson, da universi-
dade deMaryland. Segundo o outro estu-
do esmiuçado pelo pesquisador, os inter-
nautas consomem 16,1 horas de progra-
mação televisiva por semana, contra as
16,6 horas dos não internautas, diferença
estatisticamente insignificante.
No Brasil, que se orgulha tanto de seu

apreço pela internet quanto de sua tradi-
ção televisiva, a batalha entre as mídias
pelo tempo do consumidor também não
registra baixas para nenhumdos lados.
O brasileiro gastou em junho 33,4 horas

por semananavegandona rede, atrás ape-
nas de Reino Unido, EUA e Canadá, se-
gundo Alex Banks, vice-presidente para
América Latina da firma de pesquisas

Desde que está entre nós, a internet é bo-
de expiatório de quem diz não ter tempo
paramais nada.Quemnunca ouviu que o
Facebook não deixa espaço para o conví-
vio comamigos ou que o YouTube tomou
o lugar daTVentre os vícios que sugamas
horas? Mas estudos recentes, feitos com
base na análise detalhada do tempo gasto
com toda sorte de atividades, absolvem a
rede. Em suma, perdoem os internautas,
eles não sabemdo que reclamam.
Uma das pesquisas cruzou resultados

de dois grandes levantamentos sobre o
uso do tempo nos Estados Unidos: o Ge-
neral Social Survey (GSS), que ouviu 55
mil americanos entre 1974 e 2012; e o
American Time-Use Survey, para o qual
colaboraram mais de 100 mil pessoas de
2003a2011.Aconclusãovaideencontroa
doismitos sobre a influência “maligna” da
internet: de que ela prejudica a vida social
equeelaé responsávelpelaquedade inte-
resse em outrasmídias, como a TV.
Veja o caso dos contatos sociais. Duran-

te os anos 70, duasdécadas antes da inter-
net comercial, os americanos faziam em
média 68,4 visitas a parentes por ano. Em
2012, em pleno frenesi digital, o número
subiupara 84,7.Os encontros comamigos
subiram de 42,2 para 52,8. No ano passa-
do, quem não é internauta viu seus ami-
gos 44 vezes ao ano, emmédia, enquanto
quem navegava mais de 10 horas por se-
mana frequentou os amigos 61,3 vezes.
Outra pesquisa, apresentada na confe-

rência sobre uso do tempo que aconteceu
no Rio há duas semanas, tambémdescar-
ta o encolhimento daTVna era digital. Na

RENNAN SETTI
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INTERNET E
TV, JUNTAS E
MISTURADAS
NAS TELAS Cresce o número de pessoas que
navega na rede na frente da televisão

DANIELA DACORSO

Escolha. “Naweb, tenho preguiça de procurar o que ver. Na TV, há uma curadoria do conteúdo”, dizManoel
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 26 ago. 2013, Economia, p. 17.
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