
C O M P O R T A M E N T O

8,5 ANOS DE
COMPRAS
SEM FIM

Acredite: levantamento mostra que
esse é o tempo médio que uma mulher
passa fazendo compras ao longo de sua vida
CHICO SILVA E GREICE RODRIGUES

U
m estudo elaborado pela di-
visão inglesa da financeira
americana GE ratificou uma
tese defendida por muitos
homens: as mulheres pas-
sam tempo demais fazendo

compras. De acordo com a pesquisa,
que ouviu três mil britânicas de di-
versas faixas etárias e classes soci-
ais, uma consumidora gasta aproxi-
madamente oito anos e meio de sua
vida enfiada em shopping centers,
supermercados, lojas de cosméticos
e outros estabelecimentos do gêne-

ro. No total, são 3.148 dias dedica-
dos única e exclusivamente à conju-
gação do verbo comprar.

A empresa americana não investi-
gou á fundo os motivos que levam as
mulheres a se dedicar tanto às com-
pras. Mas os especialistas apontam
vários fatores para explicar o fenô-
meno. O primeiro seria o aspecto his-
tórico e sociológico, como sustenta a
psicóloga Monalisa Barros, do Con-
selho Federal de Psicologia. "Duran-
te muito tempo o homem foi o pro-
vedor e a mulher assumiu o cuidado
com a casa e os filhos. O contato dela
com o meio externo passou a ser di-

Eles também
adoram gastar
E verdade que mulheres amam um

shopping center. Mas, de acordo
com cientistas da Universidade de
Stanford, nos Estados Unidos, os
homens não ficam muito atrás nesse
quesito. Segundo uma pesquisa
conduzida na instituição,
6% das mulheres e 5,5% dos homens
sofrem de compulsão por compras,
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recionado para a satisfação das ne-
cessidades da família", diz. Para isso,
ela devia comprar roupas, comida, li-
vros, lâmpadas e o que mais faltasse
na casa. Os tempos mudaram, as mu-
lheres conquistaram espaço no mer-
cado de trabalho, mas a missão de
abastecer o lar ainda continua sen-

do delas. Isso justificaria o grande
tempo gasto por elas nessa ativi-

dade. É o que garante Amaria
Perez-Nebra, pesquisadora da
Universidade de
Brasília. "Nos su-
permercados, por
exemplo, 60%

HISTÓRIA A mulher
assumiu o cuidado
com a família e as

provisões para casa

perman, 48 anos, não reclama nem
um pouco do "fardo" que carrega. Ela
é o caso típico do fenômeno identifi-
cado pela pesquisa inglesa. Vizinha
do Shopping Iguatemi, em São Pau-
lo, um dos templos de consumo do
País, Joyce admite sem culpas o gos-
to pelo consumo. "Pode até parecer
meio fútil, mas eu adoro comprar.
Isso me relaxa", comenta a produto-
ra, que vive sendo repreendida pelo
marido pelos excessos que comete. O

problema é quando o re-
laxamento descrito por
Joyce - a denominada
shoppingterapia - deixa

um distúrbio psiquiátrico
caracterizado por uma
incontrolável vontade de
comprar que muitas vezes
pode levar o paciente
à ruína financeira.

O estudo foi publicado
recentemente na revista
American Journal of
Psychiatry. A conclusão
foi baseada em um levantamento
nacional feito com 2.513 adultos
para avaliar seus hábitos em
relação às compras. A constatação

dos consumidores são mulheres. E
não é por compulsão. Apesar de tra-
balhar fora como o homem, a tarefa
de fazer compras ainda é atribuída a
ela", afirma.

A produtora de eventos Joyce Te-

foi uma surpresa. Afinal,
imaginava-se que 90% dos
doentes estivessem entre a
população feminina. Agora,

os cientistas pretendem
obter mais verbas
para conseguir
aprofundar as
razões que levam
os homens a

padecer da enfermidade
quase no mesmo nível que
as mulheres.

CILENE PEREIRA

de ser terapêutica e passa à categoria
das patologias. O consumo compul-
sivo é um distúrbio psíquico que leva
uma pessoa a comprar sem necessi-
dade, suplantando seus recursos de
forma assustadora. "O consumo pas-
sou a ser uma questão de status. Isso
produz em alguns uma grande carga
de angústia e stress", explica a tera-
peuta comportamental Maly Delitti,
da PUC de São Paulo.

Neuroses à parte, o ato de comprar
sempre produzirá um irresistível fascí-
nio no imaginário feminino. Para elas,
é um fetiche tão indispensável quanto
um vestido, uma bolsa e um par de
sapatos novos. Afinal, é como diz a
relações públicas Carla Éboli, 35 anos.
"Gosto mesmo de consumir. Compro
quando estou alegre e quando estou tris-
te. Acho que mereço me dar esses pre-
sentes." Visto desse ângulo, quem há
de condenar o ato? •
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