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autor do livro Affluenza: the all-consuming
epidemic (algo como A epidemia do
consumo total), ainda sem previsão de
lançamento no Brasil. Affluenza é um
trocadilho criado a partir de influenza,
nome inglês do vírus causador da gripe.
Segundo Graaf, o consumo também seria
uma doença, caracterizada por "sintomas
de ansiedade, dívidas e desperdício".

Antes que Graaf descrevesse o consu-
mo como doença, a pressa já havia sido
diagnosticada como um sintoma de desvio
comportamental típico da nossa era. "Vi-
vemos o delírio do tempo. Tudo tem de ser
veloz. O processo e a reflexão são sempre
pouco importantes", diz o filósofo Mário
Sérgio Cortella, da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo. "A gente só faz o ur-
gente, o importante fica para depois." Uma
vacina contra essa mentalidade da urgên-
cia surgiu na Itália, em 1986. Foi quando
alguns donos de restaurante italianos se
uniram para barrar o avanço das redes de
fast-food. Surgia assim o slow food, um
movimento para resgatar os prazeres da
mesa que iam se perdendo com as refeições
rápidas e industrializadas. A idéia deu ori-
gem a uma filosofia de desaceleração. Em

Paulo Marques (com a
garrafa de vinho) e seus
convidados. Em vez de
restaurantes, jantares
na casa dos amigos

2002, a cidade japonesa de Kakegawa se
autointitulou a primeira cidade "slow" do
mundo. A prefeitura lançou um manifesto
com idéias para uma vida mais saudável - e
devagar. A população de 118 mil habitantes
foi conclamada a andar a pé, construir ca-
sas com bambu e papel e cultivar o hábito
do tradicional chá japonês. A prefeitura
também passou a tomar medidas para
negociar a redução da carga horária dos
trabalhadores da cidade. A lógica do slow
food ainda serviu de exemplo para o con-
ceito do slow travel (turismo sem pres-
sa), que propõe conhecer menos destinos
com mais profundidade, mergulhando
na cultura local.

Lentamente, como é de esperar, o "mo-
vimento slow" avança para além da culi-
nária e do turismo. "Quando olharmos
para trás, vamos reconhecer que viver
de maneira tão intensa e rápida não nos
trouxe felicidade", disse em entrevista a
ÉPOCA o escritor escocês Carl Honoré,
um dos pioneiros dessa filosofia (leia tre-
chos da entrevista na página ao lado). De-
pois de escrever o livro Devagar (Editora
Record), Honoré dedicou-se a investigar
como as relações entre pais e filhos são



afetadas pela velocidade do cotidiano.
A experiência resultou no livro Under
pressure (Sob pressão), que será lançado no
Brasil em julho. "Gastamos muito dinhei-
ro e tempo planejando atividades comple-
xas para nossos filhos. Na realidade, seria
melhor para eles - e para nós mesmos -
simplesmente passar o tempo juntos", diz.

D edicar mais tempo à con-
vivência com os filhos ou
amigos é uma das chaves
dessa revisão de valores. "O

importante é reunir os amigos, e melhor
ainda se não tivermos nenhum motivo
para isso", diz o empresário do setor de
plásticos Paulo Marques, de 44 anos. Ele
é um dos anfitriões de uma confraria in-
formal que surgiu num prédio de classe
média alta, no Morumbi, em São Paulo.
As reuniões da "turma da laje", como os
próprios se denominam, primam pelo
requinte gastronômico, sem perder o
espírito festeiro. Ao som de Tim Maia,
bebem champanhe, uísque e cerveja. Os
dez casais que participam da confraria aos
poucos foram substituindo os jantares em
restaurantes e as conversas em barzinhos
pelo encontro no apartamento do vizi-
nho. Numa das últimas reuniões, Rose, a
mulher de Marques, que é designer de in-
teriores, descobriu que uma das vizinhas
assaria um cordeiro. Prontificou-se a levar
o vinho e as taças. "Se eu saísse de casa
para consumir isso, gastaria cinco vezes
mais", diz João Carlos Mello, empresário
do setor de energia, outro integrante do
grupo. O custo-benefício não é, porém,
a principal motivação para as reuniões.
"Muitos daqui não têm família em São
Paulo, e ficar perto dos amigos tira um
pouco a impessoalidade da cidade", afirma
Herbert Andrade, diretor-comercial do
canal de TV Fox. O grupo também enu-
mera outras razões, como a fiscalização
da Lei Seca, o tempo perdido no trânsito
e a distância dos filhos pequenos. "Nada
melhor que ficar em casa durante o fim de
semana. Só precisamos procurar alguma
luz acesa pelo prédio", diz Marques.

Embora tenham escolhido o apelido
de "turma da laje", os vizinhos de prédio
do Morumbi poderiam ser chamados de
"neoepicuristas". Epicuro de Samos (341
a.C.-270 a.C.) foi o filósofo que propôs
uma vida de prazer como chave para a
felicidade. Mas o prazer de Epicuro não
é o dos excessos, como no hedonismo. O
prazer a que ele se refere é espiritual,

Papo rápido

Um dos porta-vozes do
movimento slow diz
que a velocidade é sexy,
mas recomenda ir devagar

O que caracteriza o movimento slow e
em que medida ele pode nos ajudar a
viver melhor?
Carl Honoré - O princípio do movimento
slow diz que devemos desacelerar porque
perdemos a noção do todo. Estávamos
focados apenas nas partes. Bastava olhar
a agenda ou o telefone celular e descobrir
para onde seguir. Estávamos olhando ape-
nas para a frente, numa espécie de corrida
dentro de um túnel. Esse estilo de vida
egoísta nos trouxe estresse e problemas
de saúde. As questões mais importantes da
vida só aparecem quando desaceleramos.

Por que vivemos com tanta pressa mes-
mo sabendo que é tão bom aproveitar
melhor o tempo?
Honoré - Existe algo de sexy na veloci-
dade. Somos tomados pela adrenalina
quando estamos ocupados o tempo
todo. O mundo está repleto de experiên-
cias e faz parte do instinto humano que-
rer aproveitá-las ao máximo. Mas essa
lógica nos empurra para dentro de uma
espiral: precisamos fazer mais e mais coi-
sas em menos tempo. Então, quando sur-
ge um tempo livre, entramos em pânico e
ficamos angustiados. Viver rápido é uma
maneira de fugir dos problemas da vida.
É como uma droga. Pode causar um
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prazer imediato, mas ao longo do tem-
po é prejudicial.

•

A procura por uma vida mais equilibra-
da e saudável deve aumentar com a cri-
se econômica?
Honoré- A vontade de desacelerar é antiga,
porque vivemos há 150 anos numa acelera-
ção constante. Mas a atual crise econômica
mundial oferece uma nova oportunidade
para recalibrarmos nossas prioridades. O
desaquecimento da economia deve acele-
rar um processo de discussão que começou
com a revolução da internet. Os benefícios
dessa velocidade foram inquestionáveis,
mas ela não nos trouxe necessariamente
felicidade e saúde, nem tornou o mundo me-
lhor. Chegamos a um ponto de exaustão.

As crianças também estão expostas a
essa cultura de estresse e pressão?
Honoré- Estamos criando nossos filhos
com um enfoque errado. Perdemos mui-
to tempo tentando transformá-los em
crianças perfeitas. Isso traz angústia
e medo a elas. Meu filho, por exemplo,
gosta de desenhar. Mas ele não quer
ser o próximo Pablo Picasso. É muita
cobrança quando, muitas vezes, nem
sequer passamos o tempo suficiente ao
lado das crianças. Também gastamos
muito dinheiro e tempo planejando ati-
vidades complexas para nossos filhos.
Na realidade, seria melhor para eles - e
para nós mesmos - simplesmente passar
o tempo juntos.

Andres Vera



Valéria Soares e o tapete de
arraiolo que aprendeu a fazer

em um curso de bricolagem. Ela
agora investe naquilo que dá

prazer. Inclusive no ócio

algo que se relaciona ao passado e se desdobra
no futuro. O prazer imediato, na outra ponta,
está associado ao materialismo e ao consu-
mismo e, segundo ele, deveria ser evitado.

Epicuro dividiu os desejos em catego-
rias. A primeira é composta dos "naturais
e necessários" como a nutrição, o sono e
a reprodução. Também entram nessa ca-
tegoria o desejo de se proteger e o de ser
feliz. Os desejos "frívolos", segundo Epicu-
ro, seriam os não naturais e não necessá-
rios, como a ambição, a riqueza e a glória.
A imortalidade ocuparia uma categoria
particular, por ser um desejo irrealizável.
Segundo Epicuro, o sábio satisfaz apenas
aos desejos necessários, que exigem muito
pouco. Para alcançar a liberdade e a paz
como bens supremos, o indivíduo teria
de renunciar a todos os desejos possíveis
e vigiar-se contra as surpresas irracionais
do sentimento, da emoção e da paixão. O
objetivo é ter o corpo são, satisfazendo às
necessidades básicas, e a mente sadia, para
viver tranqüilo e não ter o espírito per-
turbado. "O desejo é inimigo do sossego",
dizia Epicuro. Para ele, a sociedade deveria
aprender a usar objetos que criava, sem que
eles a escravizassem. A mesma lição já havia
sido ensinada por Aristófanes cerca de 500



anos antes de Cristo. Ele observou que os
cidadãos atenienses se endividavam por
não conseguir conter o desejo de consumir
tecidos, jóias e outros itens importados. A
crise ética da Grécia democrática foi re-
presentada na peça As vespas, uma sátira
sobre a má gestão do dinheiro público. Os
cidadãos passaram a inventar processos nos
tribunais para justificar o ganha-pão. "Eles
viviam como vespas, à custa do poder pú-
blico. Consumiam cada vez mais, embora a
produção não avançasse no mesmo ritmo",
dizia Aristófanes. A alavancagem grega le-
vou à Guerra do Peloponeso - entre 431
a.C. e 421 a.C. - e a um vazio de valores.
Parece estranhamente familiar, não? Antes
da crise grega, a identidade do cidadão se
confundia com suas posses. "Ele era o que
consumia", diz o filósofo Roberto Romano,
professor titular da Unicamp. Com a escas-
sez causada pela guerra, houve uma revisão
de valores. Como parece acontecer agora.

administradora Valéria Soa-
res, de 42 anos, acaba de se
mudar para sua casa nova,
no Tatuapé, em São Paulo.
O bairro é o mesmo, mas a

rua agora é calma e silenciosa. A casa não
está mobiliada, mas Valéria não está com
pressa. Desde que percebeu que sua agen-
da só tinha espaço para o urgente - e que
o importante ficava sempre para depois

, ela passou a descomplicar a vida. Co-
meçou diminuindo o ritmo de trabalho,
que às vezes chegava a dez horas por dia.
Passou também a dedicar mais tempo a
si mesma. Matriculou-se em cursos gra-
tuitos de bricolagem em lojas de material
de construção. Aprendeu a usar serras e

furadeiras, a pintar paredes e, nos próxi-
mos meses, vai descobrir como se faz uma
instalação elétrica. Seu primeiro desafio
manual foi bordar um tapete de arraiolo,
tarefa que levou três meses para ser con-
cluída. "Antes, isso seria impensável. Para
que fazer um tapete se eu posso ir até a
loja e comprar um igual?" diz Valéria.
Mas comprar um artigo como esse, por
impulso, está longe de trazer a satisfação
de fazê-lo. "Há o prazer de criar cora as
próprias mãos e de decorar a casa com
algo que tenha sua identidade", afirma.
Há também a alegria, segundo ela, de ter
aprendido um novo ofício. Desde que
passou a prestar mais atenção no uso do
próprio tempo, Valéria só investe seu di-

nheiro no que acredita que valha a pena.
Gasta no cinema, na happy hour, no tai
chi chuan. Economiza nas roupas e nos
objetos. Também decretou o tempo livre
para simplesmente fazer nada. É o direito
ao ócio criativo, tão bem defendido pelo
pensador italiano Domenico De Masi.

Descartar o supérfluo, como procura
fazer Valéria, é um dos mandamentos da
nova frugalidade. Ele está ligado, como
tantos outros, ao conceito de simplicidade
voluntária, que define a tentativa de viver
com mais tempo e menos necessidades.
Esse conceito constitui um dos pilares
da ideologia do novo milênio e tem sido
muito útil quando se trata de lidar com os
efeitos rnais ásperos da crise econômica,
sobretudo nos Estados Unidos.

Uma pesquisa da Booz & Company feita
com mil consumidores nos EUA mostra
que o orçamento apertado obriga a rever

, as escolhas de consumo. Segundo o es-
tudo, caso a crise na economia se agrave
- cenário inevitável nos próximos seis
meses para dois terços dos entrevistados

, o aperto nas despesas começaria com
cortes nos jantares fora de casa. Supondo
uma diminuição de 10% na renda, 62%
dos entrevistados disseram que deixariam
de ir a restaurantes caros. Os cafés para
gourmets, corno os da rede Starbucks, um
dos símbolos da nova economia global,
seriam descartados por 35% dos entre-
vistados. Os bares perderiam 32% do mo-
vimento. Quase metade dos americanos
que responderam à pesquisa reduziria as
despesas com entretenimento, o que inclui
concertos, jogos e exposições.

Além dos cortes pontuais, a pesquisa da
Booz & Company revela uma mudança



de valores. "À maioria dos entrevistados
afirma que não voltará ao padrão de con-
sumo perdulário anterior", diz K.B. Shri-
ram, um dos responsáveis pelo estudo.
Entre as permutas que os consumidores
se dizem dispostos a fazer está a troca de
carros luxuosos que gastam muito com-
bustível, como os SUVs, por carros me-
nores, menos poluentes - e, se possível,
híbridos, com propulsores a energia elé-
trica. Um em cada quatro entrevistados
afirma que pretende adiar a compra do
carro novo - enquanto 15% dizem estar
trocando o carro que já têm na garagem
por um modelo mais barato.

Outro levantamento, feito pelo Boston
Consulting Group (BCG), que afirma ter
ouvido 21 mil pessoas em 14 países, in-
cluindo Brasil, China, Estados Unidos,
França, Itália e Inglaterra, conclui que o
atual momento da economia faz com que

os consumidores revejam o orçamento,
"em busca de promoções, descontos e das
melhores pechinchas". Segundo Catheri-
ne Roche, sócia do BCG em Düsseldorf,
é provável que a crise leve mais gente a
praticar o que ela chama de "arte do tra-
ding down", o que significa adquirir pro-
dutos e serviços com bom valor agregado,
mas a preços baixos. "Consumidores de
todos os mercados começaram a adotar
um novo modelo de compras: ao mesmo
tempo que preferem lojas de descontos
para abastecer a despensa e procuram
economizar cada centavo, investem sig-
nificativamente em categorias que ofere-
çam gratificação emocional", diz Michael
Silverstein, autor do relatório e também
do livro Treasure hunt: inside the mind
of the new consumer (algo como Caça ao
tesouro: por dentro da mente do novo
consumidor), lançado em 2006.

A gratificação emocional a que Silvers-
tein se refere não tem nada a ver com o
consumo de itens de luxo. Pelo contrá-
rio. Depois de seis anos de crescimento
ininterrupto, esse mercado finalmente
dá sinais de que entrará em recessão
em 2009. Uma pesquisa da consultoria
americana Bain & Company divulgada
em novembro previa um crescimento
de apenas 3% para o mercado de luxo
em 2008. O número mostra a fragilida-
de de um setor antes considerado imu-
ne aos solavancos da economia - e às
variações no humor de consumidores.
Enquanto o mundo se deslumbrou com
a opulência dos últimos cinco anos, o
mercado de luxo cresceu a uma média de
10%. Diante do brilho perdido de jóias,
roupas e carros caros, o consumidor de
bolso vazio passou a não ter opção exce-
to pensar racionalmente no destino de
seu dinheiro. Apartamentos vendidos a
exorbitantes US$ 150 milhões, no ex-
clusivíssimo 15 Central Park West, em
Nova York, um condomínio inspirado
nas luxuosas construções da cidade na
década de 1920, podem ter virado mi-
ragem depois que as Bolsas de Valores
de todo o mundo esfacelaram fortunas.

o lugar das moradias opu-
lentas, com aposentos até
para os motoristas par-
ticulares, entra em cena
uma nova tendência: o

movimento "small house" (casa peque-
na, em inglês). Há cinco anos, quando
o mercado imobiliário americano estava
aquecido, a idéia de morar numa casa
apertada não passava nem pela cabeça
dos menos abastados. Com longos pra-
zos de financiamento e juros baratos,
os americanos povoavam os subúrbios
com casarões cada vez maiores. A casa
média americana cresceu 40% de tama-
nho entre 1982 e 2004, segundo o U.S.
Census Bureau. O tamanho da moradia
para uma família passou de 160 metros
quadrados para 220 metros quadrados.
Como um americano seria capaz de viver
num espaço do tamanho de um quarto?

O conceito de moradia simples e des-
complicada, no entanto, ganhou adeptos.
O estouro da bolha imobiliária america-
na deu sentido a uma idéia que só fazia
sentido a quem não tinha acesso ao farto
crédito imobiliário. Um grupo de ativis-
tas lançou a Small House Society (Socie-
dade da Casa Pequena) para promover os

AFFLUENZA

A epidemia do consumo
e seu tratamento
O escritor John de Graaf provoca os
consumistas ao compará-los com doentes

A teoria segundo a qual o consumis-
mo seria uma espécie de doença conta-
giosa foi estabelecida pelo trio John de
Graaf, David Wann e Thomas H. Naylor
a partir de uma constatação do psicó-
logo britânico Oliver James, que afirma
existir uma correlação entre a estimu-
lação artificial das necessidades de
consumo e as taxas mais elevadas de
transtornos mentais. Para os teóricos da
affluenza, essa epidemia consumista é
provocada pela obsessão das socieda-
des desenvolvidas em atribuir valores
elevados às posses, à aparência e à fama.

Para Graaf, a crise econômica pode co-

locar o consumidor diante de uma opção
descartada durante toda a última década
de crescimento econômico. "Chegou a
hora de entender o recado. Não podía-
mos simplesmente crescer para sempre",
diz o escritor.

Para ele, não teremos como escapar da
frugalidade. "Os problemas da economia
chegarão ao consumo pessoal. Com a
crise, precisaremos gastar com o que eu
chamo de consumo público: infraestrutu-
ra, escolas, saúde. O aumento dos gastos
do governo, que serão necessários para
levantar a economia, nos levará à inflação.
Isso fará as pessoas consumir menos."



benefícios ecológicos e econômicos das
minimoradias. Os modelos têm preços
médios de US$ 40 mil e tamanhos que
variam de 6 a 15 metros quadrados. "A
questão do espaço é relativa", disse em
entrevista a ÉPOCA o ativista americano
Gregory Johnson, um dos fundadores do
movimento. "Você guarda apenas os ob-
jetos de que precisa e perde menos tempo
com arrumação."

Johnson vive em uma moradia de 6,5
metros quadrados no Estado de lowa,
nos Estados Unidos. A televisão dá lugar
a um notebook, alimentado pela bate-
ria. Lâmpadas e outros equipamentos
elétricos também funcionam com ba-
teria. A coleção de discos e CDs foi pa-
rar dentro um tocador MP3 portátil. A
Small House Society diz que as mora-
dias são ecologicamente corretas porque
não precisam de energia elétrica e con-
somem menos material de construção.
"E o mais importante é que a casa vive
para você e suas necessidades, e não o
contrário", diz Johnson.

A filosofia por trás do movimento
"small house" pode ter origem no pen-
samento de Sêneca (4 a.C. a 65 d.C.). Ele
era rico, mas não desfrutava o confor-
to que seu dinheiro podia pagar. Bebia
apenas água e dormia sobre um col-
chão duro. "O sábio não está obrigado
à pobreza, mas experimentar o inverso
nos torna mais humanos", dizia. Na in-

A casa montada
sobre rodas
gasta pouca
energia e pode
ser levada para
um piquenique

MORADIA

Menos espaço, mais liberdade
Nos EUA, ativistas lutam por casas pequenas e ecológicas

De longe, parece uma caprichada casi-
nha de bonecas sobre rodas. Por dentro,
é a casa onde vive Gregory Johnson, um
dos fundadores da Small House Society
(Sociedade da Casa Pequena), movimen-
to que prega a redução dos espaços para
viver como forma de preservar a nature-
za. Johnson afirma que as moradias como
a dele são ecologicamente corretas por-
que não precisam ser conectadas à rede
elétrica (já que tudo ali funciona a partir
da baterias recarregáveis por células de

captação de energia solar) e consomem
bem menos material de construção. Além
disso, por ter uma área tão reduzida (a
partir de 6,5 metros quadrados), esse tipo
de residência implica menos manutenção,
economizando tintas, vernizes, solventes
e peças de reposição. O charme da peque-
na moradia poderá eqüivaler, algum dia, ao
dos carros europeus como o Mini Cooper,
modelo minúsculo que conquistou sua
parcela do mercado automobilístico ame-
ricano, dominado pelos SUVs.



CONFORTO

A importância
do colchão
O movimento viridiano prega
a valorização da qualidade
dos objetos que usamos
por mais tempo no dia a dia

fância, Sêneca foi enviado a Roma para
estudar oratória e filosofia. Em pouco
tempo, chegou ao Senado. Foi durante
seu exílio na Grécia que escreveu seus
principais tratados filosóficos, entre eles
Consolos, em que fala dos ideais estoicos
clássicos, da renúncia de bens materiais
e busca da tranqüilidade da alma, o que
se consegue com conhecimento e con-
templação. Algumas máximas de Sêne-
ca parecem fazer mais sentido hoje do
que quando ele as escreveu, no século
I: "Pobre não é aquele que tem pouco,
mas antes aquele que muito deseja"; "A
utilidade mede a necessidade: e como
avalias o supérfluo?"; "Nunca ninguém
enriqueceu com dinheiro" ou "Nenhum
bem sem um companheiro nos dá ale-
gria". Sêneca pode ter exagerado na for-
ma como condenava as comodidades da
civilização, mas, se bem interpretado,
seu alerta contra a ostentação e o desper-
dício poderia ter evitado dores de cabeça
a quem se deixou levar pela ganância.

Ainda que a crise financeira atual não
exija privações como as propugnadas por
Sêneca, seus efeitos podem ser pedagó-
gicos. "Vivemos além do necessário em
uma sociedade de desperdício", afirma
o filósofo Mário Sérgio Cortella. "Viver
com menos pode significar ter uma vida
mais plena." Para Roberto Romano, a
valorização de uma vida simples ganha
impulso com valores como a sustenta-

bilidade, que se tornou um mantra para
a preservação do planeta. Segundo Ro-
mano, os próximos lemas da sociedade
serão "pouco é bom" e "não fazemos
qualquer negócio".

americano David Bruno é
hoje o maior divulgador do
lema "pouco é bom". Ele fi-
cou famoso por manter um
blog no qual vai se despe-

dindo de tudo o que juntou na vida - até
que consiga viver com apenas 100 objetos
(leia o quadro abaixo). A visão é pareci-
da com a do Movimento Viridiano, um
grupo de ecologistas (viridiano vem de
verde) criado há dez anos pelo jornalista
Bruce Sterling, de São Franciso. Sterling
prega a valorização dos objetos que têm
maior presença no nosso dia a dia, caso
do colchão, onde todos deveriam passar
oito horas diárias, ou um terço da vida.
O mesmo vale para os sapatos e a cadeira
de trabalho, que devem ser confortáveis
o suficiente para não causar incômodo
algum. Em relação ao automóvel, a fi-
losofia viridiana afirma que ele deve ser
relegado a um segundo plano, uma vez
que é usado em deslocamentos curtos,
poucas vezes ao dia. Claro que isso não
se aplica aos moradores de cidades com
engarrafamentos permanentes, como São
Paulo. Em situações assim, o que os estu-
diosos recomendam não é comprar um



carro mais confortável, e sim livrar-se
dele. "Depois que a pessoa percebe que
o carro é apenas uma mercadoria para
mobilidade, vale a pena avaliar se é viável
andar de táxi ou encontrar uma alternati-
va de transporte", diz o mineiro Ricardo
Neves, autor do livro Novo mundo digital
e consultor especializado em inovação.

Abrir mão do carro ou de outros bens
que pareciam imprescindíveis pode ser
mais fácil do que parece. Uma reporta-
gem recente da revista New York mostra
que é possível ter uma vida até melhor
que a atual sem fazer cortes dolorosos
nas despesas. Afinal, se todos reduzirem

as despesas abruptamente, a crise só vai
piorar. A reportagem mostra que há
como fazer substituições inteligentes,
sem abrir mão dos prazeres que exigem
um orçamento generoso. Entre as suges-
tões mais curiosas para momentos de
austeridade está "reciclar antigos rela-
cionamentos". Para quem está solteiro,
investir num "ex" em vez de procurar
outros parceiros pode significar uma
economia de até US$ 2.400 (cerca de
R$ 5.800) por ano. Isso porque iniciar
um novo romance custa caro. A fase
da conquista pede jantares e presentes
chamativos. Reiniciar um romance do
passado não exige tanto. Outra suges-
tão da New York é cuidar das crianças
em grupo. Em vez de pagar até R$ 40
por hora para uma babá sem nenhuma
garantia de que ela cuidará bem das
crianças, é cada vez mais comum os pais
se revezarem para cuidar também dos
filhos dos vizinhos.

Assim como nos jantares em grupo da
"turma da laje", do Morumbi, em São
Paulo, as horas gastas em programas do-
mésticos tendem a ser mais recompen-
sadoras. Vasculhar o guarda-roupa com
amigos pode ser tão divertido quanto
econômico. No Brasil, já existem grupos
de mulheres que se reúnem só para tro-
car roupas. Com atitudes assim se podem
enfrentar os novos tempos de austeridade
sem perder o estilo.
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