
REPORTAGEM DE CAPA

Que seja infi
enquanto d
F

az exatamente 30 anos. A professo-
ra de sociologia e geografia Vani
Amaral Bedê, hoje com 58 anos, se-
ria uma das primeiras beneficiadas

pela recém-instituída lei do divórcio. Mas
seu pioneirismo não representou favoreci-
mento imediato. Na sua cidade, em Volta
Redonda, no Estado do Rio, Vani foi afasta-
da do convívio dos casais próximos e discri-
minada pela família do futuro marido. "Pas-
sei a representar uma ameaça para algumas
amigas casadas que achavam que eu pode-
ria seduzir os seus maridos. Os pais de um
afilhado cortaram os meus laços com a
criança. E quase deixei de dar aulas num co-
légio católico", afirma.

Definitivamente não parece que foi on-
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Distante do preconceito de outros
tempos, o divórcio completa 30 anos
no Brasil, altera os padrões familiares e
cria um nicho de mercado destinado
aos descasados, grupo ávido pelo
consumo de produtos mais
sofisticados. Por Lina de Albuquerque,
para o Valor, de São Paulo
tem. Quando o divórcio foi instaurado no
Brasil, em 1977, lei e realidade viviam sob
permanente conflito. Os caminhos burocrá-
ticos para obter a dissolução do casamento
eram longos e tortuosos. Não eram inco-
muns histórias um tanto constrangedoras
de juizes que nas audiências propunham re-
conciliação a casais que já tinham constituí-
do novas famílias. Muitos brasileiros, antes

mesmo da lei, se valiam do expediente de se
divorciar nos países da América Latina, espe-
cialmente no Uruguai. De desquitados, pas-
savam então a ostentar o título de divorcia-
dos, ou melhor, "divorciados no Uruguai". O
divórcio uruguaio, no fundo, não passava de
um modismo inútil, pois o ato não tinha ne-
nhuma validade no Brasil.

Hoje os divórcios estão em alta no país.
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Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), houve um aumento de
15,5% em 2005 na comparação com o ano
anterior. Saltou de 133.316 para 153.839 e
atingiu o maior nível desde o início da sé-
rie, que começou em 1995. Ao mesmo tem-
po, houve maior número de brasileiros dis-
postos a uma segunda chance: o casamen-
to entre divorciados e solteiros teve alta ao
longo do mesmo período. A análise do ins-
tituto é que o brasileiro passou a aceitar o
divórcio com mais naturalidade.

Trata-se do retrato de uma verdadeira re-
volução social. Há três décadas, a reprova-
ção por parte da sociedade estava longe de
ser velada. "Uma vez eu me atrevi a pergun-
tar ao pai da minha namorada por que ele Mário Fioretti, da Whirlpool, dona das marcas Cônsul e Brastemp: o descasado "quer quebrar paradigmas da antiga casa"
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Loli Saad, divorciada
há 15 anos, lembra
que quando se
separou foi

estigmatizada pelas

mães dos amigos de
seu único filho. Como

em 90% dos casos de
separação, segundo o
IBGE, ela detinha a
guarda do garoto

evitava conversar comigo", conta o empre-
sário Sidney Morgado, 60 anos, que se di-
vorciou um ano depois da aprovação da
lei. A resposta não poderia ser menos sutil.
"Você é um jornal já lido", esclareceu, com
todas as letras. A moça acabou desistindo
de ter "um marido de segunda mão", para
usar outra expressão do pai, e o empresá-
rio virou a página do namoro. Mas, ao con-
trário dele, a professora Vani Amaral Bedê
hoje diz não ter se arrependido de ter en-
frentado o preconceito e se casado nova-
mente com um amigo de adolescência, o
dentista Ary Osvaldo, 63 anos. "Não enten-
do como um homem solteiro, com tanta
moça solteira disponível, pode se interes-
sar por desquitada e mãe de uma filha", la-
mentava com freqüência o futuro sogro.

Desquite era o termo usado para as sepa-
rações legais anteriores a 1977. Ela teve
mais dois filhos com Osvaldo. Vani tinha na-
morado oito anos e permanecido casada
apenas nove meses. Ao recompor a sua vida

ao lado de Osvaldo, inverteu o processo. O
namoro completou apenas o sétimo mês.
Mas o casamento dura 32 anos.

Os três casamentos que a publicitária Ná-
dia Rebouças, 50 anos, teve e desfez não fo-
ram tão longos assim. Mas eles ilustram
com perfeição uma época em que os pa-
drões familiares estão se tornando cada vez
mais flexíveis. "Sinto orgulho de ter juntado
sete filhos ao longo da vida", diz Nádia.

Ela teve três filhos consangüíneos. Os de-
mais vieram das suas segunda e terceira
uniões. Como era impossível reunir todos no
Natal, em virtude das outras famílias, ela in-
ventou o "Nadial", uma brincadeira com o seu
nome para celebrar a data natalina com o
maior número de agregados possíveis na casa.
O último "Nadial" foi em 22 de dezembro.

Diretora da Rebouças & Associados, no
Rio, Nádia é idealizadora de diversas cam-
panhas sociais e foi um dos braços direitos
do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho,
na coordenação da Campanha de Ação da

Cidadania. "Tive em casa uma farta oferta de
aprendizado que me mantém atualizada e
me ajuda no trabalho", diz Nádia, que, no
entanto, não acredita que a publicidade es-
teja preparada para lidar com essa nova rea-
lidade. "A família mudou, mas os padrões
de consumo ainda não se adequaram à ve-
locidade destas transformações", avalia.

No fundo, é o conceito de padrão que ca-
da vez mais se distancia de um padrão. Em
uma entrevista recente a uma emissora de
televisão, o músico Tiago Mocotó disse que
estava namorando a irmã do irmão. Trata-se
de situação só possível de ser vivida nos dias
de hoje e requer tradução: ele é irmão "ma-
terno" do cantor e compositor Gabriel o
Pensador. Os dois são filhos da jornalista
Beliza Ribeiro. E Mocotó namora a irmã,
"por parte de pai", de Gabriel.

O engenheiro Cláudio Pineda, diretor da
Pineda Consultores, em São Paulo, acredita
que o efeito das mudanças comportamen-
tais surgidas no rastro do divórcio mais ce-
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do ou mais tarde também atingirá os pa-
drões de moradia da classe média alta. O
consultor imobiliário vislumbra um nicho
de grande potencialidade. Ele faz um prog-
nóstico em torno de lançamentos de uni-
dades habitacionais diferenciadas e com
diversos serviços agregados. "Os aparta-
mentos poderão conter outros menores,
vendidos dentro do mesmo prédio, espe-
cialmente para atender famílias em que
um ou dois cônjuges trazem filhos de rela-
cionamentos anteriores."

Projetos de casas com ambientes multi-
uso, em que saletas se transformam em
quartos para abrigar os filhos que os pais le-
vam nos fins de semana, são cada vez mais
solicitados entre as novas dinâmicas fami-
liares, segundo a arquiteta Sandra Degens-
zanajn, de São Paulo. "Percebo ainda uma
procura por casas maiores, pois as famílias
voltaram a ser grandes", conta a arquiteta.

Famílias mais numerosas e de pais dife-
rentes, contudo, podem necessitar mais do
que geladeira e casas maiores. Separações
muitas vezes são motivos de dor para os fi-
lhos. As crianças que vivem num mundo de
divorciados estão partindo do pressuposto
de que o amor não é para sempre e o casa-
mento acaba, na opinião da psicóloga Rosa-
ne Mantilla de Souza, professora de pós-
graduação em psicologia clínica da PUC-SP.

A psicóloga coordena um serviço especia-
lizado voltado para a solução de conflitos
das famílias divorciadas, o Daquiprafrente.
Para ela, o desafio está em priorizar os ga-
nhos, e não as perdas, desse processo. "Em
muitos casos, o divórcio proporciona um
novo ambiente mais estável e favorece a in-
teração entre os familiares", afirma.

Parece temerário afirmar que a legaliza-
ção do divórcio acompanhou passo-a-pas-
so a evolução da sociedade. Mas ê verdade
que a lei foi aprovada depois de aproxima-
damente um século de debates acalorados
entre parlamentares, eclesiásticos, médi-
cos, biólogos e juristas desde a Assembléia
Constituinte Republicana, no século XIX.
"As mudanças comportamentais geral-
mente precedem uma lei", analisa o profes-
sor da USP Álvaro Villaça Azevedo, diretor
do curso de direito da Faap. É verdade que
uma nova lei em vigor desde o começo des-
te ano (Lei nº 11.441) pode dar mais agili-
dade e desafogar os casos de divórcio em-
perrados na Justiça. Ela prevê que divórcios
e separações consensuais, ou seja, amigá-
veis, sejam homologados em cartórios,
sem precisar passar pelo Poder Judiciário.

A lei não vale para casais que tenham fi-
lhos menores de idade ou incapazes. O pro-
jeto original, do senador César Borges (PFL-
BA), nem mesmo previa advogados para

acompanhar as partes. Tanto os advogados
como os cartórios ainda estão em fase de
adaptação. E, recentemente, alguns tabe-
liões chegaram a devolver os processos por
não saber exatamente como conduzi-los.

"A idéia é que futuramente esse procedi-
mento se torne mais rápido e menos custo-
so", acredita Villaça. Autor do livro "Estatu-
to da Família de Fato" e estudioso dos no-
vos vínculos familiares, o advogado sem-
pre foi cauteloso ao aconselhar, em face de
uma lacuna legal, a elaboração de um con-
trato. "O contrato ajuda a dirimir dúvidas
decorrentes dos arranjos familiares ainda
fora dos padrões, como, por exemplo, a
união homossexual."

É cedo para avaliar os efeitos dessa nova
lei, que, por sinal, vem sendo criticada por
associações de juizes. Mas é fato que o nú-
mero de divórcios no país experimenta um
crescimento progressivo, como, mostra a
pesquisa do IBGE. Retrocedendo um pouco
mais no tempo, já era possível perceber
que a dissolução dos casamentos, seja por
separação judicial ou por divórcio, vinha
aumentando gradativamente. Mas antes,
para pedir divórcio, os casais precisavam
provar que estavam vivendo separados ha-
via mais de cinco anos.

Uma vez que o divórcio demonstrou não
ter destruído a sociedade nem liquidado o
casamento, o prazo acabou reduzido a dois
anos. Essa é a situação dos dias de hoje.

Atualmente alguns juizes já dispensam o
comparecimento das testemunhas na au-
diência, desde que seus depoimentos sejam
encaminhados por escrito. Além disso, a au-
diência tornou-se mais rápida e os juizes se
limitam a conferir cláusulas em torno da
partilha de bens e da guarda dos filhos. Por

outro lado, muitos casais optam pelo divór-
cio, e não pela separação judicial, como for-
ma de preservar a amizade e o respeito con-
quistados durante o casamento.

No entanto, para converter a separação
em divórcio, ainda é preciso enfrentar um
longo processo judicial. Aliás, a ação de se-
paração exige a apresentação de um moti-
vo específico. Essa exigência não é feita no
chamado divórcio direto, decorrente ape-
nas da separação de fato (e não judicial-
mente) por mais de dois anos. A lei exige
pelo menos um ano de separação judicial
ou dois anos de separação de fato para que
o processo de divórcio seja iniciado. Res-
quícios do conservadorismo?

"O Estado apresenta uma ingerência
exacerbada na vida dos brasileiros", pon-
dera a desembargadora Maria Berenice
Dias, do Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul, que também aplaude a iniciativa de
transferir o divórcio para o cartório do re-
gistro civil. Ela aponta um paradoxo: "Por
que o mesmo Estado que ajuda a casar
quer dificultar na hora de separar?"

A desembargadora é autora do livro
"Manual do Direito das Famílias", em que
aborda a existência dos novos rearranjos
familiares, assim como as uniões informais
e o casamento entre homossexuais. A ex-
pressão do título — "direito das famílias",
no plural — amplia e faz trocadilho com o
conceito de direito da família regulamen-
tado pelo Código Civil.

Ao mesmo tempo em que a família se dis-
tancia do modelo convencional e assume
novos contornos, o grande complicador do
divórcio, a rejeição social, vem perdendo a
força. Há 15 anos, a produtora de eventos
Lolli Saad, de 51 anos, diz ter sentido difi-

Sexta-feira e fim de semana, 26,27 e 28 de janeiro de 2007 13



EMILIANO CAPOZOLI/VALOR

As psicólogas Maria
de Betânia e Rosane
(à direita), do grupo
Daquiprafrente, da
PUC-SP: desafio está
em priorizar os
ganhos, e não
as perdas, do
processo de divórcio

culdade para ser incluída entre os pares ca-
sados quando se divorciou. Na ocasião, a le-
galização do divórcio já tinha completado
outros 15 anos e percorrido meio caminho.
Lolli foi morar com o único filho, como aliás
até hoje ocorre em 90% dos casos, em que,
de acordo com o IBGE, as mães passam a ser
detentoras da guarda das crianças.

"Raramente eu era convidada para reu-
niões dos pais", lembra. "Só que essa exclu-
são nunca era declarada." Os tempos são
outros e, no entanto, o antigo preconceito
social acabou sendo introjetado. Pelo me-
nos essa é a visão da psicóloga Rosane de
Souza, do grupo de apoio aos divorciados
Daquiprafrente. "A aceitação social ficou
maior, mas a sensação de fracasso ainda
persiste em muitos casos", observa. E en-
cerra com um argumento que se encaixa
como uma luva aos novos tempos: "Um ca-
samento que foi bom durante um período,
e depois deixou de ser satisfatório, está
longe de ser um casamento fracassado."
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Divórcio leva a novo padrão
Eliane Sobral
De São Paulo

M
ais do que a lei do divórcio, foi
a aceitação da condição dos
descasados, por parte da so-
ciedade brasileira, que deu

origem a uma nova configuração do mer-
cado de consumo. E a indústria, princi-
palmente as de alimentos e de eletrodo-
mésticos, respondeu rápido a essa nova
ordem social.

A primeira providência foi reduzir o ta-
manho das embalagens e oferecer porções
fracionadas para consumo individual. A
Coca-Cola de l litro, por exemplo, conti-
nua no mercado para ir à mesa da família,
mas também entrou em cena a garrafinha
de 300 ml para quem mora sozinho. Os
eletrodomésticos não só ganharam versões

menores como ficaram mais práticos —
tanto para atender as mulheres que, a par-
tir do divórcio, viraram chefes de família e
foram para o mercado de trabalho quanto
para os homens que tiveram de aprender a
lavar, passar e cozinhar.

"Até o jeito de comprar mudou. Não
existe mais compra do mês e o homem que
passou a viver sozinho prefere ir ao merca-
dinho ao lado de casa e comprar estrita-
mente o indispensável", afirma Mário Cas-
telar, diretor de comunicação e serviços de
marketing da Nestlé.

Na área dos serviços, lembra Castelar, flo-
resceu um mercado que oferece de arruma-
ção de gavetas, muito apreciado pelos ho-
mens, a consertos domésticos, ao que as
mulheres descasadas agradecem.

Há dois anos, a Whirlpool, proprietária
das marcas Cônsul e Brastemp, fez uma in-



cursão pelo inundo dos descasados e lan-
çou uma linha de fogões e geladeiras espe-
cialmente para esse público. No caso dos
refrigeradores não houve uma mudança
muito radical, a providência foi uma sutil
oferta de cores fora do tradicional branco e
bege. Geladeiras vermelhas, azuis ou ver-
des-berrante passaram a freqüentar o
show-room da companhia.

"Em princípio essa mudança pode pare-
cer inócua, mas, o que percebemos é que o
descasado quer experimentar, quer fazer
diferente e quebrar paradigmas da antiga
casa", afirma o gerente-geral de design da
empresa, Mário Fioretti.

Animados com a experiência da geladei-
ra colorida, os projetistas da Whirlpool se
debruçaram sobre outro importante com-
ponente da cozinha e desenharam um fo-
gão só com quatro bocas e sem forno. Isso
porque muitas pesquisas indicavam que a
maioria dos novos solteiros quer apenas
preparar uma refeição rápida, fazer um
chá ou um café, mais nada.

"As vendas superaram todas as nossas
expectativas", diz Fioretti, que promete
mais novidades para a turma que deu um
tempo na aliança na mão esquerda.

Resolver a nova configuração familiar,
no entanto, não é tão simples como parece.
Se por um lado há demanda por fogão sem
forno, por outro, existem os descasados
que, tendo de ir para a cozinha, descobri-
ram o prazer de preparar pratos elabora-
dos, testar receitas e receber amigos para o
jantar. Segundo Fioretti, foi a partir desse
momento histórico que surgiram os eletro-
domésticos de inox.

"Eles são mais sofisticados, têm a mesma
característica de robustez das cozinhas
profissionais e são muito fáceis de limpar.
Ou seja, tudo aquilo que a geração de
gourmets quer." Uma geração, diz ele, que
também surgiu em função dos homens
que se separaram.

Ele revela que atender a essa turma é mais
complicado do que aos demais consumido-
res da empresa. "Como não é a primeira
compra, eles já têm a experiência do consu-
mo, já sabem o que funciona e o que não
funciona. São exigentes em todos os deta-
lhes, da qualidade do produto à assistência
técnica", comenta.

José Eustáchio, vice-presidente de opera-
ções da agência de publicidade Talent, cor-
robora essa avaliação. Segundo ele, os des-
casados tiveram conforto e uma estrutura
que muitos solteiros desconhecem. É natu-
ral, portanto, que na hora de comprar um
bem ou serviço, eles tenham um grau mui-
to maior de exigência.

"Os descasados têm um perfil diferente

A aceitação da
situação dos
descasados pela
sociedade deu
origem a uma nova
configuração do
mercado de consumo

do perfil dos solteiros. Querem coisas mais
elaboradas. Optam sem problemas por um
prato pronto. No entanto, eles não procu-
ram apenas praticidade e rapidez, querem
um prato saboroso, sem gosto de cozinha
industrial", afirma o publicitário, que
aponta a indústria alimentícia como a
mais ágil na percepção desse tipo de con-
sumidor. Mas ele se apressa em citar uma
lista de produtos surgidos na esteira da ne-
cessidade dos novos solteiros: "Panos de
cozinha umedecidos para tirar gordura do
fogão de forma rápida, limpadores para
cozinha que dispensam faxina pesada e
tantas facilidades mais."

Outra dificuldade para as empresas foi
ter de atender a uma nova demanda que
não substituiu o perfil tradicional de con-
sumo. "Ou seja, ao mesmo tempo em que
temos de falar com os descasados ou com o
jovem que resolveu ir morar sozinho, tam-
bém temos de atender o modelo de família
tradicional", resume Marco Simões, diretor
de comunicação da Coca-Cola, que nos úl-
timos anos ampliou de forma considerável
não só seu portifólio de produtos como o
tamanho de suas embalagens. "E é curioso
notar que hoje existe o lar com um só mo-
rador durante os dias úteis e a casa que fica
cheia nos fins de semana. É o pai descasado
que recebe os próprios filhos ou os filhos
da namorada."

Segundo o executivo da Coca-Cola, pelo
menos uma coisa não mudou ao longo das
últimas três décadas. A mulher continua
tendo a última palavra na hora da compra.
"A diferença é que há 30 anos elas opina-
vam mais sobre compras domésticas.
Quando foram para o mercado de traba-
lho, impulsionadas também pela lei do di-
vórcio, passaram a decidir sobre absoluta-
mente tudo, da compra do refrigerante à
marca do carro da família, tenha esta o ta-
manho que tiver."

Não é por outro motivo, de acordo com
Simões, que pelo menos na comunicação

da empresa as mulheres continuam sendo
o público prioritário.

Marlene Bregman, vice-presidente de
planejamento da agência de publicidade
Leo Burnett vai além. Ela lembra que além
de responderem por 80% das compras efe-
tuadas pelas famílias, as mulheres descasa-
das são as maiores responsáveis pelo movi-
mento do gigante mercado da beleza.
"Quando as mulheres se separam de seus
maridos, elas voltam ao mercado afetivo e
isso traz várias implicações para o marke-
ting. Isso porque a divorciada compra mais
maquiagem, mais roupas, passa a freqüen-
tar a academia. Enfim, sai daquela acomo-
dação em que estava", avalia.

De fato, os descasados tendem a cuidar
mais da aparência quando desfazem o casa-
mento. No fim de 2005, o instituto de pesqui-
sas Ipsos Marplan foi a nove capitais brasilei-
ras para traçar o perfil da população descasa-
da. Percebeu que nas mulheres divorciadas a
vaidade só aumenta. Elas consomem 88% a
mais de produtos de maquiagem que a média
da população, compram mais esmaltes e pre-
tendem fazer plástica numa média muito aci-
ma das solteiras e das casadas entrevistadas
(veja quadro à página 13).

"Essas pessoas estão literalmente volta-
das para o mercado afetivo. Elas querem
mais é se apresentar bem, bonitas. Além
disso, cuidar de si é uma forma de espantar
qualquer sinal de baixo astral pela relação
anterior frustrada", observa José Eustáchio,
executivo da Talent.

Até no aspecto psicológico, dizem os es-
pecialistas, há bastante diferença entre ho-
mens e mulheres no período pós-separa-
ção. "Ambos passam por uma grande tur-
bulência, mas avalio que as mulheres têm
preocupações diferentes", arrisca Mário
Fioretti, da Whirlpool.

Ele considera que as mulheres são mais
inseguras com seu novo posicionamento
social do que os maridos neste momento
da vida. "Já os homens, encaram a separa-
ção com mais otimismo e como uma opor-
tunidade de refazer a vida, de tentar tudo
de novo." O lado ruim para eles é a insegu-
rança e o medo de ficar sozinho, coisa que
as mulheres até sentem, mas conseguem
resolver de uma forma melhor.

Fioretti acredita que os homens apren-
deram muito nos últimos 30 anos. "Até o
antigo distanciamento na educação dos fi-
lhos mudou e hoje os homens são pais
mais presentes. Além disso, eles tiveram de
desenvolver um lado mais feminino, que é
cuidar da casa, contratar empregada e se
preocupar com coisas prosaicas, como ver
se ainda tem sabão em pó ou se está na ho-
ra de ir ao mercadinho fazer compras." •

Text Box
Fonte: Eu & Fim de semana, ano 7, n. 330, p. 10-15, 26-28 jan. 2007.




