
Chegou
à cama
A queda das Bolsas e a depressão
econômica mundial estão derrubando
a libido masculina. O Brasil já
sente os efeitos da recessão sexual

Fernanda Colavitti

Apesar de não ter dinheiro apli-
cado em ações, não acompanhar
as notícias econômicas e conti-

nuar empregada, a secretária Andreza
Furquin, de 32 anos, está sofrendo com
a crise financeira. Sua vida sexual está
em recessão desde o ano passado, quando
os negócios de seu marido, um empre-
sário do setor automotivo, começaram
a derrapar. "Ficávamos semanas sem
sexo. Às vezes, ele até tinha uma ereção,
mas que não funcionava direito, se é que
você me entende", diz ela. Desconfiada
de que estaria sendo traída, pressionou
o parceiro e descobriu que eram as preo-
cupações no trabalho que o estavam
colocando para baixo. Para evitar a fa-
lência do casamento, Andreza o conven-
ceu a procurar ajuda. "A coisa ainda não
está 100%, mas melhorou", afirma ela.

Outro que teve mais que a conta ban-
cária afetada pela turbulência econômi-
ca foi o empresário paulistano do setor
alimentício que prefere ser identificado
como Guto, de 37 anos. Ele conta que o
problema começou há dois meses, quan-
do, com as vendas, seu desempenho se-
xual despencou. "Eu já estava em uma
situação de estresse desde o começo dessa
crise, mas agora a situação se transfor-
mou em falta de dinheiro", diz ele, que
também resolveu procurar um médico
após várias brigas com a namorada por
conta da queda na atividade sexual.

Casos como o de Andreza e Guto estão
se tornando cada vez mais freqüentes nos
consultórios. Psicólogos, psiquiatras e uro-
logistas ouvidos por ÉPOCA detectaram
um aumento no número de pacientes que
procuraram seus serviços com esse tipo
de queixa. "O movimento vem crescendo
desde agosto do ano passado. Mas inten-
sificou-se mesmo de dezembro para cá",
afirma o andrologista Carlos Araújo, do
Instituto Paulista de Disfunção Erétil. Seus
pacientes são, em sua maioria, empresá-
rios e profissionais do mercado financei-
ro. "Eles ficam acordados a noite inteira
acompanhando a Bolsa, fumam e bebem
em excesso. Não sobra tempo, disposição
nem cabeça para o sexo." Muitas vezes, a
crise chega à cama antes mesmo de atingir
o bolso. "A ameaça de desemprego já de-
sencadeia", diz o psicanalista Jacob Pinhei-
ro Goldberg, que, além de homens com
dificuldades sexuais, tem atendido muitas
mulheres com crise de ciúme e mau humor

crônico. "Com a perda de desejo dos par-
ceiros, elas ficam enciumadas e inseguras.
Já vi até casos de separação", afirma ele.

A diminuição da testosterona em decor-
rência do estresse e o famoso "fator psico-
lógico" são as explicações mais comuns
para o encolhimento da libido masculina
em sintonia com a Bolsa de Valores. Mas
as mulheres estão imunes? "Elas também
têm a sexualidade prejudicada por ten-
sões emocionais. A diferença é que não
precisam de ereção para transar. Suas per-
formances pioram, mas elas conseguem
chegar até o fim", diz o ginecologista
Hugo Miyahira, da Sociedade de Gine-
cologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro.

Alguns Cientistas acreditam que
essa queda do interesse sexual seja parte de
um mecanismo evolutivo perverso - a boa e
velha seleção natural agiria para evitar que
homens incapazes de sustentar seus descen-
dentes sob pressão se reproduzam. Parece



exagerado, mas uma pesquisa divulgada no
ano passado reforça a conexão entre crise
econômica e aspectos centrais da existência
humana. Cientistas alemães analisaram os
dados de nascimento e morte de gêmeos
idênticos nascidos na Dinamarca desde a
década de 1870 e descobriram que pessoas
que vêm ao mundo durante períodos de re-
cessão morrem, em média, 15 meses antes
que aquelas nascidas em épocas mais prós-
peras. A explicação é que a alimentação de-
ficiente e o menor acesso a recursos médi-
cos nas primeiras fases da vida aumentam
os riscos de problemas cardíacos anos mais
tarde. Se as recessões têm o poder de ante-
cipar a morte, é possível que possam mol-
dar a vida como fator de seleção natural.

A psiquiatra Carmita Abdo, professora
da Universidade de São Paulo e especialis-
ta em sexualidade, não tem dúvida de que
indicadores econômicos e apetite sexual
masculino são diretamente proporcionais.
Ela tem números que demonstram isso.

Carmita participou de um levantamento
sobre a satisfação de brasileiros empre-
gados e desempregados com a qualida-
de de suas ereções, estudo que faz parte
da maior pesquisa sobre sexualidade do
brasileiro - a Mosaico Brasil -, que ou-
viu 8.200 pessoas maiores de 18 anos em
dez capitais. Fornecidos com exclusivi-
dade a ÉPOCA, os resultados mostram
que, em todas as faixas etárias, homens
desempregados estão mais infelizes com
o sexo que os empregados. Entre os en-
trevistados de 26 a 40 anos, a insatisfa-
ção com as ereções atingiu 48,9% dos
empregados e 57,6% dos desempregados.
Na faixa dos 41 a 50 anos, a porcentagem
de insatisfeitos foi de 56% para os empre-
gados e 65% para aqueles sem trabalho.

Resumo da idéia: homens sem ocupação
e renda sentem-se menos potentes. "No
imaginário masculino, a incapacidade de
ganhar dinheiro tem relação com a inca-
pacidade sexual", diz o psicólogo Jacob



PRIVILÉGIO

Ricos transam
melhor?
Uma pesquisa mostra que
a freqüência dos orgasmos
femininos é proporcional,
à conta bancária do parceiro

Se serve de consolo, os profissio-
nais que estão se sentindo por

baixo nesta crise econômica são os
que em tempos normais se saem
melhor na cama. Segundo um es-
tudo publicado recentemente por
pesquisadores do Reino Unido, as
mulheres têm mais orgasmos com
homens ricos.

Para chegar a esse veredicto, os
cientistas avaliaram as informações
de uma megapesquisa chinesa, com
entrevistas de mais de 5 mil pessoas
em todo o país - e parece que o
resultado, embora revoltante para
a maioria de não-ricos do planeta,
não é só coisa de chinesa. "Os da-
dos repetem o que já foi verificado
em países ocidentais", disse o psicó-
logo Thomas Pollet, um dos autores
do estudo. Ele explica que a culpa
(de novo) é da evolução. O.k., que as
mulheres procuram proteção, seja
na forma de força, seja de poder ou
dinheiro, não é mais novidade. O
que nunca se diz (pelo menos publi-
camente) é que isso torna os parcei-
ros ricos melhores na cama. "Claro
que é muito melhor dormir com ca-
ras que têm dinheiro", disse à repor-
tagem do jornal inglês The Times a
advogada Cassie. "Qualquer garota
que afirmar o contrário estará men-
tindo. Homens ricos são bem suce-
didos, confiantes, carismáticos é po-
derosos. Eles sabem o que querem,
vão atrás e conseguem. E a tradução
disso é serem fantásticos na cama."

Talvez seja essa - e não as jóias, os
jantares, as viagens e todas as outras
regalias proporcionadas por parcei-
ros, digamos, evolutivamente mais
interessantes - a explicação para o
sucesso entre as belas (e jovens) mu-
Iheresde homens afortunados, como
o octogenário Hugh Hefner, o milio-
nário fundador da revista Playboy,
ou o empresário americano Donald
Trump, de 63 anos.

Goldberg. "Se no passado a idéia de poder
sexual estava ligada à força física, agora
está relacionada ao poder financeiro." O
especialista ressalta que essa idéia também
está arraigada no imaginário feminino, o
que só aumenta a pressão. "Nunca ouvi
tanto a palavra loser (perdedor) como jus-
tificativa de pacientes mulheres para pedir
o divórcio", afirma. Trata-se da lógica an-
cestral do macho provedor. "Os homens
dependem mais do trabalho para se sentir
homens. Os arranjos de casamento reco-
nhecem e reforçam isso", diz o psicólogo
Oswaldo Rodrigues
Jr., do Instituto Pau-
lista de Sexualidade.

Como a crise fi-
nanceira, a recessão
sexual também co-
meçou nos Estados
Unidos. Se por aqui
os sinais começam a
aparecer agora, por lá já existem até grupos
de apoio para ajudar as mulheres a lidar com
os problemas decorrentes da quebradeira
geral. O Dating a Banker Anonymous (algo
como Namoradas de Banqueiros Anôni-
mas) foi criado no ano passado para que as
chamadas viúvas de Wall Street comparti-
lhassem suas tristes histórias. Fazem parte
do clube cerca de 30 mulheres entre 25 e 30
anos que, além de se encontrarem uma ou
duas vezes por semana, também mantêm
um blog. Os tópicos vão de lamentações por
se sentirem abandonadas sexual e emocio-

Uma pesquisa feita com
5 mil pessoas nos EUA

mostrou que a vida sexual
de 62% delas piorou

nalmente a questões mais mundanas, como
cancelamentos de cartões de crédito, corte
de gastos com restaurantes, viagens e rou-
pas. E elas não estão sozinhas nessa crise.

Das cinco mil pessoas que responderam
a uma pesquisa sobre estresse, realizada em
dez grandes cidades dos Estados Unidos no
ano passado, 62% afirmaram que a vida se-
xual piorou. No Canadá, um estudo feito em
2008 com 191 homens e mulheres mostrou
que 12% deles tiveram o casamento desfeito
por "motivos financeiros" nos últimos seis
meses. Em Londres, um estudo com cem

operadores e corre-
tores da Bolsa revelou
que 79% deles acre-
ditam que o risco de
o casamento acabar
aumenta na recessão.
E não se trata de mera
teoria. O escritório de
advocacia Louise Spitz

of Manches, instalado na capital inglesa, vive
um "período excepcional" desde setembro
graças às separações. Oito novos advogados
foram contratados para cuidar de divórcios.

Assim como na crise econômica, os es-
pecialistas acreditam que abalos sexuais
podem ser remediados com um pacote de
medidas simples. Entre elas, muito diálogo,
desligar o computador ao chegar em casa,
sair da rotina e fazer mais viagens a dois.
Um conselho do andrologista Carlos Araú-
jo: "Reclamar do desempenho do parceiro
não vai melhorar a situação".

Melhor prevenir...
Falhar algumas vezes não significa que o homem tenha disfunção
erétil. O problema é caracterizado pela dificuldade persistente de obter
ou manter a ereção pelo tempo necessário a uma relação sexual
completa. Alguns médicos recomendam procurar ajuda se nas dez
últimas relações sexuais a ereção não for satisfatória; outros falam
de três a seis meses. Algumas medidas que podem evitar prejuízos

EXAMES PERIÓDICOS
Alguns problemas de
saúde, como diabetes,
pressão alta, doenças
venéreas e cardíacas,
podem diminuir o fluxo
de sangue para o pênis,
dificultando sua rigidez

ESTILO DE VIDA
Não fumar, não beber
excessivamente, manter-
-se no peso ideal, dormir
bem e evitar o estresse
são medidas que ajudam a
reduzir a probabilidade de
apresentar disfunção erétil

REMÉDlOS
Evite tomar medicamentos
sem receita. Algumas
drogas, como as usadas
no tratamento de pressão,
alergias, depressão e
úlceras, podem interferir
na qualidade da ereção
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