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Na atual economia, é fácil ser verde. Kelli Donneli, uma executiva americana de 28 anos que 
trabalha numa ONG do Arizona, diz que sempre foi ativa em termos ambientais, levando suas 
próprias sacolas ao supermercado e limitando o quanto anda de carro. Agora ela está 
"conservando roupa" também, ao fazer compras em lojas de artigos de segunda mão.   
 
Há um ano, quando Donneli e suas amigas mais chegadas se reuniam, elas discutiam os 
últimos jeans de estilistas à venda na Nordstrom, uma rede de lojas de departamento chique, 
os novos cosméticos da Dior e férias exóticas como uma escalada do Monte Kilimanjaro. Mais 
recentemente, quando o valor de suas carteiras de ações e imóveis desabou, a conversa 
passou para receitas de cozidos, cupons de desconto e suas últimas compras em brechós. 
"Sem dúvida, de repente ficou na moda ser pão-duro", diz Donneli.   
 
As correntes paralelas de retração econômica e maior preocupação com o ambiente estão se 
fundindo numa clara mudança da psicologia do consumidor. Depois de uma década de 
consumo conspícuo, muitos americanos de classes média e alta já não se sentem confortáveis 
exibindo óculos de sol Gucci de US$ 300 e bolsas Birkin, da Hermès, de US$ 8 mil. Mas alguns 
estão desenvolvendo uma repulsa à extravagância que promete afetar o consumo de muitas 
coisas, sejam carros ou eletrônicos, moda ou viagens - e que promete durar pelo menos tanto 
quanto a recessão.   
 
"Nossos clientes de varejo e indústrias estão vendo quase uma aversão ao consumo", diz Todd 
Lavieri, diretor-presidente da Archstone Consulting. "Em retrações anteriores (como em 1991 
e 2001), vimos com freqüência as compras como terapia." Agora, diz Lavieri, "as pessoas não 
estão comprando para se sentir melhores. Elas de fato estão não comprando para se sentirem 
melhores."   
 
 
Esse comportamento se encaixa perfeitamente com o ambientalismo, outra maneira pela qual 
as pessoas se sentem melhores. No último ano, alguns americanos bem de vida, inclusive os 
que simplesmente desistiram de se esforçar para se equiparar aos vizinhos e parentes, 
"decidiram que gastar dinheiro em luxo é um uso ruim de recursos num clima de altos preços 
da gasolina e aumento da pegada de carbono", diz Pamela Danzinger, presidente da firma de 
pesquisa Unity Marketing.   
 
Danzinger já vê uma mudança significativa no comportamento. Numa pesquisa da Unity com 
1,2 mil consumidores afluentes do início de outubro, mais de metade deles, que têm uma 
renda familiar anual média de cerca de US$ 210 mil, disseram que estavam comprando com 
menos freqüência no último ano e cortando o consumo ao optar por pontas-de-estoque ou 
liquidações.   
 
O diretor-presidente da Limited Brands, Les Wexner, disse, em conferência com investidores 
no mês passado, que os varejistas mais sofisticados estão sofrendo porque, embora seus 
clientes típicos não estejam obviamente pobres, eles "se sentem pobres". Num debate na 
semana passada, Peter Boneparth, que foi diretor-presidente da Jones Apparel Group quando 
ela controlava a chique rede de lojas de departamentos Barneys New York, disse: "O mercado 
de luxo está diante de tempos realmente difíceis". Ele acrescentou que será "o mais lento a se 
recuperar". Boneparth disse que a crise financeira provocou uma mudança fundamental na 
psicologia dos consumidores ricos e que "não é mais chique gastar" como no passado.   
 
A mudança começou antes mesmo que os mercados de crédito congelassem e as bolsas 
despencassem, em setembro. Muitos americanos haviam começado a questionar seu 
"consumo desvairado" e migrar para "uma cultura de responsabilidade", diz J. Walker Smith, 
presidente da firma de pesquisa de tendências Yankelovich, uma divisão da Futures Company. 
Para muitos, diz, preocupações ambientais foram um fator importante nessa mudança.   
 



A consciência ambiental era muitas vezes associada a despesas adicionais, como as de painéis 
solares e comida orgânica. Wendy Liebmann, presidente da consultoria WSL Strategic Retail, 
tem notado que a retração econômica está acelerando a aceitação geral de comportamentos 
mais sovinas do movimento verde, como o corte do uso de água engarrafada e a plantação de 
verduras e legumes. "As pessoas estão dizendo: 'Vamos poupar dinheiro e vamos salvar o 
ambiente'", diz ela.   
 
Lindsay Lefevere, de 31 anos, uma executiva editorial de Carmel, Indiana, tem economizado 
ao cortar as visitas semanais à rede de lojas Target e os cafés diários na Starbucks. Lefevere, 
que há muito recicla e usa panelas elétricas, começou agora a enlatar xarope de maçã e 
cerejas para dar de presente nas festas de fim de ano, a reciclar itens domésticos como papel 
de embalagem e a agrupar suas saídas para poupar gasolina. A crise econômica "está 
decididamente me deixando mais consciente em relação ao ambiente", afirma.   
 
Mesmo quando gastam, algumas pessoas estão buscando a bênção ambiental de suas 
compras. Miranda Garcia, 33 anos, que espera seu primeiro filho, comprou recentemente um 
novo utilitário esportivo Lexus com airbags laterais, que seu marido considerou mais seguro 
que o carro antigo deles. Garcia resistiu no começo, dizendo que comprar um carro novo 
parecia ostentação. Ela ainda está desconfortável com a compra - mas se apressa em observar 
que o utilitário é um híbrido. "Queríamos fazer a coisa certa", diz.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 nov. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B4. 


