
Com que frequência você compra um cano novo? E uma casa? 
Um sofá? Uma capa de chuva, geladeira, lavadora ou secadora?

E agora: Com que frequência você compra um celular novo?
Claramente, o ciclo da atualização tem um papel muito maior 

na indústria da tecnologia que em qualquer outro reino dos bens 
de consumo. A maioria das pessoas não ficaria envergonhada por 
dirigir um Toyota Camry 2009, ou por colocar seus alimentos em 
uma geladeira de 2002 (ou de 1992). Mas saia por aí com um 
iPhone de quatro anos atrás e as pessoas acham que você é uma 
criatura das cavernas.

As empresas de tecnologia estão completamente cientes disso, 
é claro. Elas exploram esse fato. Empresas de software produzem 
novos Microsoft Offtces ou Intuit Quickens mais ou menos todos 
os anos, esperando que nosso medo da obsolescência nos conduza 
às atualizações. A New Every Two não é mais oficialmente a plata
forma de marketing da Verizon Wireless, mas americanos ainda 
compram novos telefones, em média, a cada 22 meses. A AT&T e a 
T-Mobile acabaram de introduzir planos que encorajam seus 
clientes a atualizar seus telefones pelo menos uma vez por ano.

Seria fácil colocar todas as empresas de tecnologia no mesmo 
saco, zombar de seu cinismo e manipulação, acusá-las de obso
lescência planejada em escala criminosa.

Tome a Apple, por exemplo. Desde que foi lançado, o iPad é o 
tablet campeão de vendas. Nós esperamos um modelo de iPad 
revisado, melhor e com funções aprimoradas todos os anos - e 
isso põe a Apple sob certa pressão. Como você melhora um pro
duto todos os anos, especialmente quando grande parte de seu 
apelo é a simplicidade?

A Apple adicionou a tela Retina ao iPad 3 no início de 2012, 
com nitidez e alta resolução extraordinárias, da mesma maneira 
que havia feito com o iPhone 4, em 2010. Então que tela o novo 
iPad mini recebeu no final de 2012? A antiga, não a Retina. Para 
muitos, parecia que a Apple estava retirando uma importante ca
racterística do produto para ter uma atualização atraente pronta 
para a próxima versão.

Em escala industrial é difícil detectar padrões óbvios de obso
lescência planejada. Especialmente no mundo do celular e dos ta- 
blets a competição é tão intensa que os produtores não podem li
mitar funções. Quando uma tecnologia está pronta para o horário 
nobre (e às vezes até antes), eles a instalam e começam a promo
vê-la. Seria difícil imaginar a Samsung ou a Microsoft desespera

das para competir com a Apple, dizendo “Essa é uma característi
ca incrivelmente atraente; vamos guardá-la para o ano que vem”.

E há mais notícias tranquilizadoras quando você começa a 
considera tipos diferentes de eletrônicos. O ciclo do PC também 
já foi de apenas dois anos. Mas atualmente Macs e PCs duram 
cinco, seis, ou até sete anos antes de serem substituídos. Isso se 
deve em parte ao aparecimento do tablet, e em parte ao fato de 
não existirem mais tantas inovações para PCs.

Finalmente, lembre-se disto: não somos um bando de ovelhas 
treinadas, condicionadas a comprar quando as empresas de tec
nologia ordenam. Você é perfeitamente capaz de resistir aos ape
los de um modelo novo se o antigo ainda for rápido o bastante 
para o software que você quer usar; a utilidade, e não a inseguran
ça de ser deixado para trás, é que deveria amparar suas decisões.

Pergunte se as novas características oferecidas no modelo 
deste ano realmente valem a atualização. Algumas farão uma 
grande diferença em sua vida e economizarão seu tempo: esco
lher um telefone 4G LTE com conexões muito mais rápidas e 
confiáveis à Internet, por exemplo. Outras, como algumas das ca
racterísticas chamativas dos telefones Samsung Galaxy S, são 
pouco mais que demonstrações incompletas. (Lembra do aplica
tivo de tradução de voz?)

Sim, é verdade que o motor das atualizações tecnológicas - 
especialmente em telefones e tablets - funciona mais rápido e a 
temperaturas mais altas que em outras áreas de consumo. Mas a 
dinâmica não é tão simples quanto “Nós somos os peões, eles 
são nossos senhores calculistas”. Os ciclos são ditados por fato
res ainda mais fortes: progresso tecnológico, ascensão e queda 
de categorias de gadgets, e nosso próprio desejo pelo novo. Em 
síntese, só porque você pode fazer uma atualização, não significa 
que deva fazer isso. BA ut
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Fonte: Scientific American Brasil, São Paulo, ano 12, n. 137, p. 19, out. 2013.




