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Este texto parte da seguinte
premissa: Roberto Carlos é o
maior cantor do Brasil. O re-
conhecimento dessa condição
não é unânime porque: a) to-
da unanimidade é burra; b)
ele é um cantor verdadeira-
mente popular; c) ele não é
praticante de um gênero musi-
cal arrolado entre os “de resis-
tência”, seja lá o que isso sig-
nifique; d) sua postura duran-
te a ditadura militar foi, no mí-
nimo, recatada; e) ele é cheio
de manias estranhas; f) ele é
religioso; g) há ao menos dois
Robertos Carlos; e h) todas as
alternativas anteriores.

Este ano o Natal não terá
um novo disco de Roberto
Carlos. Em compensação, há
um duplo lançamento pela
Sony: o DVD Pra sempre –
Ao Vivo no Pacaembu e o pri-
meiro volume da coleção
Pra sempre. O show gravado
no estádio paulistano na noi-
te do último dia 23 de outu-
bro sai com uma tiragem de
110 mil cópias, recorde brasi-

leiro. A caixa é a primeira de
uma série cronológica de
quatro, relativas às décadas
de 60, 70, 80 e 90/00, mais
uma dedicada exclusivamen-
te aos discos internacionais.
Esta, portanto, contém oito
CDs remasterizados, corres-
pondentes aos seus oito LPs
gravados entre 1963 e 1969.

DVD e CDs marcam bem,
em alto-contraste, a cisão
ocorrida na carreira de Rober-
to Carlos. O primeiro é um re-
gistro competente da sua car-
reira ultra-romântica desde
os anos 80, embora, natural-
mente, o repertório englobe
canções bem mais antigas. Já
a caixa traz os discos respon-
sáveis por sua entronização
como o Rei da Jovem Guar-
da, à exceção, claro, de Lou-
co por Você, o renegado LP
de 1961, jamais relançado em
CD. Entre DVD e caixa jaz
um período de transição cor-
respondente aos anos 70, a
ser contemplado no segundo
lote da coleção Pra sempre,
com lançamento previsto pa-
ra março do ano que vem.

Pra sempre – Ao Vivo no

Pacaembu, show produzido
por Guto Graça Mello e Mau-
ro Motta, DVD dirigido por
Roberto Talma, é o primeiro
registro visual de um concer-
to normal de Roberto Carlos,
não um especial de fim de ano
da Rede Globo, nem o Acústi-
co MTV. No palco montado à
frente do tobogã do Pacaem-
bu, Roberto Carlos e sua vete-
rana banda RC9 dão ao públi-
co aquilo que ele quer: bala-
das, baladas e mais baladas,
que nem a guitarra de Pauli-
nho Ferreira numa É Proibido
Fumar consegue fazer soar
mais roqueiras.

É ruim? De maneira nenhu-
ma. Porque o Rei é não ape-
nas o maior cantor brasileiro
como, fato raro de acúmulo
de talento, é também um de
seus maiores compositores,
com ou sem Erasmo Carlos.

Com: Eu te Amo, te Amo, te
Amo (“Tanto tempo longe de
você/ Quero ao menos lhe fa-
lar/ A distância não vai impe-
dir/ Meu amor de lhe encon-
trar...”), originalmente no seu

LP de 1968, O Inimitável.
Sem: Por Isso Corro demais
(“Você ainda me pede para
não correr assim/ Meu bem,
eu não suporto mais você lon-
ge de mim...”), de Em Ritmo
de Aventura, 1967. Ambas bo-
nitas paca, na sua ingenuida-
de romântica.

Nestas, como em Amor Per-

feito, parceria de Michael
Sullivan, Paulo Massadas, Lin-
coln Olivetti e Robson Jorge,
gravada primeiro no Roberto
Carlos de 1986, o Rei se mos-
tra o intérprete sutil de sem-
pre, pulmão pontual, timbre li-
geiramente metálico e anasala-
do, com gosto por dividir as le-
tras de maneira surpreendente
e beijar as rosas que joga ao
público. De quebra, ainda arra-
nha um violão em Detalhes e
um piano em Acróstico. Aliás,
só mesmo ele para escrever
uma música chamada Acrósti-
co, palavra pouquíssimo musi-
cal. No caso, as primeiras le-
tras dos versos formam Maria
Rita Meu Amor.

O DVD não faz feio, mas é
a caixa Pra sempre dos anos
60 que rouba a cena e a ceia
de Natal. Oito dos dez melho-
res discos de Roberto Carlos

foram gravados nesse período
(os outros dois são os subse-
qüentes). Agora, remasteriza-
dos por Graça Mello, com o
auxílio do pesquisador Marce-
lo Fróes, vêm dentro de capi-
nhas de papel-cartão e envelo-
pes plásticos que remetem a
seu formato de origem, o LP.
Melhor ainda: diferentemente
de outras caixas retrospecti-
vas, como a dedicada a Vini-
cius de Moraes, há encartes
com letras e fichas técnicas
que não constavam dos lança-
mentos originais e dos primei-
ros lançamentos em CD.

Entre os oito álbuns está
aquele que considero o me-
lhor de toda a carreira de Ro-
berto Carlos e, por conseguin-
te, um dos melhores da histó-
ria da música popular brasilei-
ra: o Roberto Carlos de 1969.
É aquele no qual o Rei está
sentado com seu cachimbo na
areia de uma praia. Dentro da
capinha estão, entre outras,
As Flores do Jardim da Nos-
sa Casa, Aceito Seu Coração
(de Puruca), Quero Ter Você
perto de Mim (de Nenéo), Sua
Estupidez, As Curvas da Es-
trada de Santos e Não Vou Fi-
car (de Tim Maia).

A propósito de Tim Maia,
mais do que qualquer outro
disco, este Roberto Carlos se
aproxima, musicalmente fa-
lando, do seu companheiro
“soulman” da Rua do Matoso,
na Tijuca, Rio de Janeiro. Há
arranjos esfuziantes de cordas
e metais que fazem pensar até
mesmo em James Brown. Já
existiam sinais desse enegreci-
mento nos seus LPs a partir
de 1966, o ano de Negro Ga-
to, mas aqui ele é quase total.
Rende um disco vigoroso, san-
guíneo, características ausen-
tes do Roberto Carlos aos 63
anos. Entretanto, quem fez
discos como os da primeira
caixa Pra sempre nem precisa-
va ter feito mais nada.●
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TRABALHOS REVELAM
A CISÃO OCORRIDA NA
CARREIRA DO MAIOR
CANTOR DO PAÍS
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❝Homens com mais
de 65 anos chegam a
ficar 27 horas por mês
conectados à rede e
mulheres, só 6h50❜❜

❝Em 2010, o número
de computadores
domésticos deverá
alcançar a marca de 1,3
bilhão de unidades❜❜

A internet brasileira andou de
lado em 2004. No mercado fi-
nanceiro, a expressão significa
não sair do lugar e foi mais ou
menos isso o que aconteceu ao
longo do ano na web, quando
o número de usuários domésti-
cos oscilou em torno de 12 mi-
lhões, segundo os relatórios de
audiência do Ibope NetRatin-
gs (www.ibope.com.br). Em
novembro, o mercado ficou
ainda menor, com 11,4 mi-
lhões de usuários ativos, uma
queda de mais de 600 mil inter-
nautas na comparação direta
com o mês de janeiro.

Caiu o número de usuários,
mas aumentou o tempo médio
de conexão à web e, conseqüen-
temente, o tamanho da conta te-
lefônica. O último levantamen-
to disponível revela que os brasi-
leiros estão passando mais tem-
po na internet. Em novembro,
foram 25 horas e 30 minutos de
navegação, um aumento de
duas horas e meia em relação ao
início do ano. Esse bom desem-
penho pode ser atribuído à ex-
pressiva participação do usuário
adolescente, na faixa etária en-
tre 12 anos e 17 anos, responsá-
vel por mais de 30 horas de na-
vegação no mês passado.

Já a proporção de homens e
mulheres na web brasileira per-
maneceu inalterada em 2004,
na faixa de 54% e 46%, respec-
tivamente, embora tenham
ocorrido mudanças nos hábitos
de navegação. Em janeiro, ho-
mens permaneciam 12h14 a
mais do que as mulheres na in-
ternet e acessavam 50% mais
páginas. Em novembro, a dife-
rença caiu para 9h30 no tempo
de conexão, e para 37% no nú-
mero de páginas visitadas.

Contribuiu para isto o desem-
penho do público feminino na
faixa etária entre 18 e 49, que
registrou alta expressiva no

tempo de permanência na inter-
net: de 15h21, em janeiro, para
20h58 no mês passado. Mas a
maior diferença entre homens e
mulheres ocorre na chamada
terceira idade. Homens com
mais de 65 anos chegam a ficar
27 horas por mês conectados à
internet. Mulheres, na mesma
faixa etária, apenas 6h50.

Por área de interesse, pou-
ca coisa mudou em 2004. Fer-
ramentas de buscas e portais
genéricos continuam na fren-

te em termos de preferência
do usuário brasileiro, com
86% dos usuários ativos aces-
sando um desses endereços.
Páginas de notícias e informa-
ções permanecem atraindo a
atenção de um em cada dois
usuários da internet.

Embora importantes, os nú-
meros acima devem ser anali-
sados com cautela. O Ibope
NetRatings contabiliza apenas
os usuários domésticos, aque-
les que acessam a rede exclusi-

vamente a partir do domicílio
e, em sua grande maioria, por
linha discada. Deixa de fora,
portanto, todos aqueles que se
utilizam do próprio local de
trabalho, escolas e universida-
des, cibercafés e qualquer ou-
tra forma de acesso fora de ca-
sa. Fazendo as contas, dá uma
outra internet, no mínimo.

EMERGENTES EM ALTA
A venda de computadores pes-
soais deve registrar crescimen-

to recorde nos próximos cinco
anos, segundo previsões divul-
gadas nos últimos dias por vá-
rias e importantes empresas de
consultoria. A expectativa é de
que até 2010 o número de com-
putadores domésticos alcance a
fantástica marca de 1,3 bilhão
de unidades, o que significa so-
mar 725 milhões de novas má-
quinas aos 575 milhões de com-
putadores pessoais atualmente
em operação em todo o mundo.

Uma das apostas mais oti-

mistas foi feita pela Forrester
Researh (www.forrester.
com), com base em estudos
realizados em 16 países emer-
gentes, exatamente o bloco
que deverá puxar as vendas do
setor. O destaque no relatório
é o trio formado por China,
Rússia e Índia, nesta ordem,
que deverão receber um em ca-
da três computadores pessoais
fabricados em todo o mundo
nos próximos cinco anos.

Só para a China, a previsão
é de 178 milhões de novos
computadores, duas vezes
mais do que as previsões fei-
tas para a Índia e quase 20%
mais do que as vendas estima-
das para a Europa e os Estados
Unidos, que juntos deverão ab-
sorver 150 milhões de compu-
tadores pessoais no período. É
bom lembrar que os 16 países
emergentes analisados pelos
especialistas da Forrester Re-
search respondem por 62% da
população mundial.

Para o Brasil, os números
são mais tímidos, mas ainda
sim altamente positivos. O
País, segundo as projeções da
Forrester Research, deverá
mais do que dobrar a sua par-
ticipação no mercado mun-
dial de computadores domés-
ticos, passando de 2% para
5,4% nos próximos cinco
anos. O parque instalado no
Brasil é da ordem de 24 mi-
lhões de computadores, divi-
didos entre o mercado corpo-
rativo e o doméstico.

Análises recentes divulga-
das pela Fundação Getúlio
Vargas mostram que no Brasil
a relação entre número de com-
putadores e habitantes é da or-
dem de 10,8%, ligeiramente
acima da média mundial, que
é de 10,4%. Nos Estados Uni-
dos, a relação entre máquinas
e habitantes é de 70%.●

ULTRA-ROMÂNTICO - Roberto dá ao público o que ele quer: baladas, baladas e mais baladas
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