


Associado a frustração, solidão ou transtornos psiquiátricos
subjacentes, o consumo compulsivo é fonte de um prazer
semelhante ao da dependência química; embora afete ambos os
sexos, são as mulheres que mais buscam ajuda especializada

Prazer, necessidade, paixão ou doença?

A relação com as compras pode assumir diversos

aspectos, em muitos casos completamente distintos da

mera necessidade de aquisição de bens para consumo.

Há pessoas que conhecem vendedores pelo nome e

compram por qualquer motivo - quando se sentem

muito bem ou muito mal, para se consolar após uma

discussão ou como recompensa por um trabalho

realizado. Há consumidores incapazes de passar

por uma loja sem adquirir algum produto, parecem

hipnotizados diante de vitrines. Muitos deles, para

quem comprar não é mero passatempo (ver quadro

na pág. 46), buscam ajuda terapêutica ao perceber a

dificuldade de controle. A psicóloga Roberta Biolcati,

professora da Universidade de Bolonha, na Itália,

constatou nos últimos anos um aumento de 90% na

procura por tratamento de problemas relacionados a

consumo, sobretudo por mulheres. Entre os homens,

o impulso atinge especialmente jovens em conflito

com a própria imagem. Biolcati observou rapazes

que começaram a praticar um esporte apenas para

justificar a compra do equipamento.



Para o professor de psicologia do
consumo Giovanni Siri, da Univer-
sidade Vita-Salute San Raffaele, em
Milão, a predominância feminina está
associada à função de comprar, tradi-
cionalmente atribuída à mulher.

Não por acaso, a compulsão pelas
compras surgiu com os grandes sis-
temas de distribuição comercial. O
psiquiatra alemão Emil Kraepelin foi
o primeiro cientista a usar, em 1915,
a expressão "mania de comprar".
Alguns anos mais tarde o psicólo-
go suíço Eugen Bleuler incluiria o
comportamento entre os "impulsos
reativos". Na mesma época os grandes
magazines se espalharam pela Euro-
pa, primeiro Paris, depois Londres e
Berlim. O professor de sociologia do
consumo da Universidade de Milão

Vanni Codeluppi, lembra que as lojas
de departamentos foram os primeiros
espaços públicos onde as mulheres
puderam andar sozinhas. Segundo ele,
o período coincide com a explosão do
consumo e o surgimento das marcas e da
publicidade para apresentar o produto
de forma mais eficaz: "Comprar passou
a ser considerado um acontecimento
social, e foram criadas áreas comerciais
para atrair as pessoas". Na mesma época
surgiram meios de transporte público,
que, segundo o professor, passaram a
"levar o consumidor aos mercados", dife-
rentemente do que ocorria até então.

Estudos recentes indicam que 90%
dos consumidores efetuam aquisições
compulsivas. Nos Estados Unidos esse
comportamento atinge de 2% a 8% da
população, segundo o psicólogo Rober-

PARIS, fim do século XIX: fazer compras torna-se passatempo da burguesia

SEDUZIDOS PELO LUXO

Um edifício de ferro e vidro projetado por Custave Eiffel e uma nova con-
cepção de comércio: na Paris de 1869 os primeiros magazines encerram
o período dos armazéns de bairro e iniciam o processo de democrati-
zação do luxo, das mercadorias expostas não apenas para serem vistas,
mas admiradas e até tocadas pelos clientes. Fazer compras se tornava o
novo passatempo da burguesia, seduzida pelo espetáculo dos produtos,
cada vez mais atraentes graças a técnicas de propaganda e marketing.
Surgia então o que o escritor Émile Zola (1840-1902) definiu como "povo
consumidor", precursor do "comprador compulsivo".

to Pani, da Universidade de Bolonha.
Na Europa, o livro / love shopping, da
escritora Sophie Kinsella, conquistou
leitores com histórias de uma jovem
incapaz de resistir a produtos em liqui-
dação, dominada pelo desejo de posse
e aterrorizada com o volume de seus
gastos. Na China, onde estão alguns
dos maiores centros comerciais, o con-
sumo compulsivo tornou-se tema do
filme The shopaholics, lançado em 2006.
A comédia conta experiências de uma
mulher vítima do impulso pelas com-
pras desde que os pais a esqueceram em
uma loja de artigos de luxo.

PASSEIO NO SHOPPING
Ê cada vez maior o número de pessoas
que procuram psicólogos ou psiquia-
tras em busca de ajuda para controlar
o impulso consumista. Pesquisadores
observam que a compulsão leva aproxi-
madamente dez anos para se consolidar
e ser percebida como tal pela pessoa
afetada. O hábito surge por volta de
18 anos, quando os jovens, embora
nem sempre efetivem a compra, passam
horas experimentando roupas e outros
produtos. Segundo Roberta Biolcati, ao
longo do tempo o impulso de consumo
transforma a rotina da pessoa: "Ir ao
shopping, por exemplo, se torna uma
atividade freqüente, solitária e, eventu-
almente, causa vergonha/ é como um
apetite compulsivo".

As compras funcionam como uma
espécie de droga leve: o consumidor só
se satisfaz quando adquire o produto
desejado. Essa experiência é bastante
comum, mas ao tornar-se obsessiva
pode comprometer o equilíbrio emo-
cional e muitas vezes chega a ter conse-
qüências sobre o orçamento familiar.

Segundo a psicóloga, a impossibili-
dade financeira de satisfazer desejos de
consumo aumenta a ansiedade do pa-
ciente. Para se livrar dessa angústia, há
pessoas que optam por soluções drásti-
cas, como, por exemplo, não entrarem
lojas para evitar o impulso. Há relatos



A curiosidade que
nos leva às lojas
está associada a
instintos atávicos
de caçadores e
coletores; agradam-
nos a exploração
e o desafio

TERRITÓRIOS DE CAÇA E RISCO DE OBSESSÃO
Vitrines costumam despertar nossa curiosidade e,
diante de uma liquidação, muitos de nós passam
horas à procura do melhor produto, exibido poste-
riormente como presa abatida. "É justamente disso
que se trata", diz Roberto Pani. "A curiosidade que
nos leva a andar pelas lojas está ligada a instintos
atávicos de caçadores e coletores; agradam-nos a
procura, a exploração e um pouco de desafio." Por
esse motivo, segundo o psicólogo, muitas pessoas
empreendem verdadeiras expedições em busca de
algo único; descobrem "territórios de caça", como
um outlet ou uma loja original, partilhados apenas
com amigos íntimos.

Segundo Pani, as compras ajudam a construir uma
imagem melhor de nós mesmos. "Gostamos de bens
que nos auxiliam a projetar o perfil desejado." Vanni
Codeluppi acrescenta que as pessoas não compram
apenas objetos, mas símbolos capazes de transmitir

informações sobre sua identidade ou sobre o grupo
ao qual desejam pertencer. "Quando escolhemos uma
bolsa ou uma bebida, buscamos algo que represente
a imagem com a qual nos identificamos."

Entre mulheres, por exemplo, prevalece o con-
sumo de roupas e produtos de beleza. Os homens,
segundo Giovanni Siri, desejam carros e aparelhos
tecnológicos, equipamentos que ampliam sua capa-
cidade cognitiva e a possibilidade de exercer controle
sobre as máquinas. Codeluppi vê nesse comporta-,
mento o risco de obsessão. Para ele, embora os ho-
mens pareçam mais racionais, muitas vezes compram
por impulso, enquanto as mulheres avaliam e tendem
a escolhas mais ponderadas. Segundo ele, estatísticas
demonstram que as pessoas menos interessadas pelo
consumo são aquelas que fundamentam a própria
identidade em outros valores, como os ambientalistas
ou os participantes de movimentos religiosos.

de pacientes que, após dois ou três dias,
experimentaram náuseas comparáveis
às da abstinência de drogas.

Apesar das semelhanças, o com-
portamento não é reconhecido como
dependência porque não envolve uso
de substâncias. Além disso, classifi-
car como patológico um fenômeno
socialmente aceito é tarefa difícil. O
psicoterapeuta Cesare Guerreschi, da
Sociedade Italiana de Intervenção nas
Patologias Compulsivas, questiona a

visão predominante sobre consumo
compulsivo: "A obsessão pelas com-
pras não coloca a vida em risco, como
o alcoolismo ou a dependência de dro-
gas, levando a sociedade a uma visão
superficial sobre as conseqüências do
transtorno". Ele observa que consumi-
dores compulsivos sofrem simultane-
amente de distúrbios como bulimia,
anorexia, descontrole emocional e
alcoolismo. Para o professor Roberto
Pani, o consumo funciona como atalho

para sanar carências. "Trata-se de uma
espécie de dependência autorizada,
bem-vista socialmente."

Para muitos, o impulso de com-
prar pode parecer um capricho, mas
especialistas advertem que o com-
portamento, de fato, está relacionado
a alterações cerebrais. "Verificamos
experimentalmente que todas as com-
pulsões causam alterações na liberação
de neurotransmissores como dopami-
na, adrenalina e serotonina", explica



Praticamente
tudo o que se
consome demanda
uso de energia,-
a febre de comprar
pode ser nociva
também ao planeta

O CAMPO E AS MONTANHAS
O fato de os economistas se levarem excessivamente a
sério no papel de engenheiros sociais certamente tem
mais relação com nossos problemas cotidianos do que

estamos dispostos a acreditar. Desde a Revolução Indus-
trial - particularmente a partir da segunda revolução in-

dustrial, com o motor a explosão - eles enfatizam a idéia
de que os combustíveis fósseis são um recurso f inito. E se
não fossem, poderíamos queimá-los para sempre?

E possível que o problema básico dos economistas
seja a falta de cultura. O esforço de fazer da economia
uma "ciência" levou muitos deles a pensar que o com-
portamento humano pudesse caber numa equação
físico-matemática, mesmo nessas mais complexas, que
envolvem a previsão do tempo. Mas as coisas, com cer-
teza, não são assim.

Desde meados do século XIX, por meio de cientistas
como o físico-químico sueco e Prêmio Nobel Svante Ar-
rhenius (1859-1927), sabe-se que gases como o dióxido
de carbono são capazes de reter calor atmosférico, o que
nos levaria a um aquecimento global. Mas os economis-
tas, como diziam nossas avós, "não moveram uma palha"
de suas ortodoxias para criar cenários nesta direção.

Ouça as emissoras de rádio no começo da noite,
quando volta para casa com trânsito pesado, jornalistas
e economistas comemoram as tendências crescentes de
consumo em torno do mundo como se fossem grandes
feitos. O que pode estar profundamente errado com tudo
isto? Talvez a possibilidade de esses profissionais - con-
vém prevenir que toda generalização implica equívocos,

o que não basta para impedi-las - pertencerem a uma
época que já terminou.

Como já aconteceu em outros momentos da histó-
ria - evidentemente que agora em escala mais ampla,

em razão do tamanho da população mundial e da
complexidade das relações planetárias -, atravessamos
um momento de crise particularmente em relação à
oferta de energia. Períodos que alternam crise/pros-

peridade são comuns às pessoas, comunidades, países
e à civilização.

Até que novas fontes de energia tomem forma - caso
da fusão nuclear que pode se tornar viável na segunda
metade deste século -, novas maneiras de retirar energia

do Sol, do hidrogênio e outras fontes alternativas, é pre-
ciso restringir esta demanda, o que significa amenizar a

febre de consumo. Até porque, a partir da definição de
energia (recurso para produzir trabalho) praticamente
tudo o que se consome é demanda de energia.

Nesta altura do processo, talvez devêssemos des-
confiar do pequeno mundo dos economistas - quase

sempre nos acenam com apertos, aumentos de impos-
tos e outros sacrifícios que julgam indispensáveis - e
abrir os olhos para os escritores de ficção científica.
Não que eles nos acenem com o paraíso, mas porque
são exatamente os que criam cenários, como os his-
toriadores do futuro.

A expansão humana pelo espaço interplanetário e de-
pois interestelar é mais um desdobramento histórico que
ficção científica, daí sua inevitabilidade. Enquanto novos

mundos não estão ao nosso alcance, no entanto, é preciso
amenizar o consumo. Talvez seja possível recuperar o
perfume dos campos e o acampamento nas montanhas
e, assim, nos afastarmos do ambiente artificial, e até certo

ponto doentio, dos odiosos shoppings.

ULISSES CAPOZOLLI, editor da Scientifk American Brasil,
é jornalista especializado em divulgação científica, mestre e

doutor em ciências pela Universidade de São Paulo (USP)



Roberto Pani. Segundo ele, a euforia
associada às compras tem origem num
mecanismo biológico semelhante
ao associado ao abuso de drogas: "A
dependência surge da busca de uma
situação prazerosa à qual nosso cérebro
se habituou". Cesare Guerreschi acres-
centa que a compra compulsiva pode
ser uma estratégia para atenuar um
estado depressivo subjacente. 'Tristeza,
solidão, frustração ou raiva incremen-
tam a tendência a consumir,- a própria
atividade de comprar está associada a
emoções prazerosas."-

ALAVANCA PSICOLÓGICA
A compulsão pelas compras
sinaliza, muitas vezes, a presen-
ça de desconfortos existenciais
profundos que envolvem difi-
culdades de relacionamento.
Giovanni Siri destaca que nossa
identidade se baseia na relação
com os semelhantes. "Em mo-
mentos de ansiedade, quando se
sentem frágeis ou mal-adaptadas,
as pessoas podem tentar suprir
carências afetivas substituindo
relações mais complexas pela
aquisição de objetos, que não as
rejeitam nem as decepcionam." Há pes-
quisas demonstrando que o consumo
é menor quando as relações humanas
são satisfatórias. O professor pondera
que o mercado atual, entretanto, com
interesse específico na venda, recorre a
"alavancas psicológicas" especializadas,
justamente para responder a crises
de identidade. Essas ferramentas são
capazes de despertar interesses e criar
no consumidor uma falsa sensação de
escolha autônoma. "As pessoas são
aparentemente livres e têm acesso a um
grande volume de mercadorias. Na re-
alidade somos bombardeados por uma
rajada de produtos apresentados pela
publicidade de forma cada vez mais
intensa e eficaz", afirma. Técnicas de
neuroimageamento permitem observar
a ativação produzida, por exemplo,

pela apresentação de artigos de marcas
famosas, associadas à alta qualidade e,
muitas vezes, mais valorizadas que o
próprio produto.

Embora represente a satisfação
imediata de um desejo incontrolável, a
compra compulsiva termina devolven-
do à pessoa a angústia. "O objeto tem
um papel simbólico que se esgota no
momento em que é adquirido. A casa
pode ficar cheia de coisas inúteis, jamais
usadas, posteriormente descartadas",
explica Biolcati. Ela descreve o caso
da paciente que comprou um par de
sapatos, jogou-o fora tomada pelo ar-

rependimento e, dias depois, comprou
outro par idêntico. Para a psicóloga, o
consumo pode operar como regulador
de estados emocionais: "Embora pato-
lógica, a compra compulsiva é tolerada
pela sociedade e, se não fugir ao contro-
le, não há motivo de preocupação".

Pessoas afetadas pela compulsão
de comprar são capazes de descrever
sensações físicas, no momento da
aquisição, comparáveis à degustação
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de um bom prato ou de uma taça de
champanhe. Quando se torna excessiva
a compulsão e o consumidor se percebe
impotente para controlar seu impulso,
várias abordagens terapêuticas podem
apresentar resultados satisfatórios.
Alguns estudos sugerem a eficácia de
fármacos inibidores da recaptação
de serotonina como o citalopram e a
fluovoxamina. Em muitos países estão
disseminados os grupos de auto-ajuda
que adotam técnicas semelhantes às
utilizadas pelos Alcoólicos Anônimos.
Nesses casos o objetivo das reuniões
é a recuperação do controle sobre o

comportamento, visto que não é
possível renunciar inteiramente
às compras.

O psicólogo Roberto Pani
lembra que, a exemplo de qual-
quer distúrbio, o tratamento da
compulsão consumista depende
das características do paciente:
"Pessoas dispostas ao autoco-
nhecimento e com capacidade
de reflexão sobre as próprias ati-
tudes podem se beneficiar com a
psicanálise ou a psicologia analí-
tica, enquanto indivíduos menos
habituados à introspecção ou

interessados em resolver rapidamente
o problema podem recorrer à terapia
cognitivo-comportamental". Em alguns
casos, segundo Pani, a aplicação da
simples técnica de anotar todos os itens
comprados em determinado período,
destacando os efetivamente usados,
apresenta resultados favoráveis.

PAOLA EMILIA CICERONI é jornalista
científica. - Tradução de Mareei Crovelli
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