
CRISE n

Aproveite
para
mudar
A crise da economia é obviamente ruim,
mas ela oferece a oportunidade de rever hábitos
e questionar valores que nos fazem mal

xiste lado bom em uma economia
que recua 3,5%, como ocorreu no
Brasil no último trimestre de 2008?

Surpreendentemente, existe. Nas pessoas.
A comerciante carioca Eliza Conde vinha
de anos de unia rotina de trabalho mas-
sacrante até que baixou as portas de suas
três lojas no mês passado. "Foi uma deci-
são difícil, que a crise tornou inevitável,
mas me fez muito bem", diz ela. Com 40
anos, dois filhos, Eliza agora tem tempo
para as crianças e voltou a caminhar e fa-
zer ginástica. O estresse desapareceu e seus
planos de vida mudaram. "Agora eu quero
algo mais leve, que não me deixe tão presa",
afirma. "Tem sido ótimo ter tempo para a
minha própria vida."

Nos últimos anos, marcados pelo cres-
cimento acelerado da economia e pela ex-
pansão dos negócios, as pessoas trataram
de ganhar dinheiro e fazer carreira. Nós nos
tornamos um pouco mais consumistas e
materialistas. Os sentimentos e o sentido
das coisas, para muitos, ficaram em segun-
do plano. Agora a crise chegou, deverá estar
entre nós por algum tempo, e, assim como
o parente chato que não pode ser mandado
embora, também da crise é preciso perceber

o lado bom. "A realidade é como a gente lida
com ela", diz a mestre de ioga Paula Saboya,
do Rio de Janeiro. "É importante ter uma
atitude produtiva." Onde entra a ioga nisso?
Ela tern ferramentas que ajudam a ter uma
reação menos automática em relação aos
problemas. Respiração, por exemplo. Exercí-
cios simples de respiração acalmam a men-
te e reduzem a ansiedade. A ioga, quando
praticada como filosofia, também ensina o
desapego ao material, sublinha a transito-
riedade de todas as experiências - inclusive
os tempos difíceis - e ajuda a reduzir a pro-
porções aceitáveis aquele gigante que nos
tiraniza desde o berço com exigências, o eu.
"Se o eu for posto de lado por um instante,
as pessoas perceberão que seus problemas
não são tão graves", diz Paula.

Será que isso vale para todas as situações?
Mais ou menos. O aposentado Alexandre

As pessoas se acostumaram
a medir a felicidade pela
capacidade de consumo,

que não é sinal de satisfação

Wollenweber, de 60 anos, passa aperto para
manter seu poder de compra em meio ao
que percebe como "aumento geral de pre-
ços" provocado pela crise. Ele mora na
periferia de São Paulo e conta que mudou
seus locais de compra, trocou marcas, re-
duziu aqui e lá para manter o essencial. Está
feliz? Não. Mas tenta olhar para o futuro:
"Estou pensando em vender o carro e mo-
rar no mato, onde a vida é mais simples".
Luiz Carlos de Ponte, de 52 anos, também
já viu a crise no caminho. Caminhoneiro,
os fretes caíram pela metade, mas a pres-
tação do caminhão novo e as contas de
casa não diminuíram. Ele tem três filhos.
"Fazer o quê?", diz ele. "Não adianta ficar
reclamando." Em vez disso, Ponte cortou as
viagens para a praia, reduziu as guloseimas
no carrinho do supermercado e passou a
controlar a duração dos banhos da família,
para economizar nas contas de água e de
luz. "O futuro está meio complicado, mas
não dá para ficar por baixo", diz ele.

Uma palavra-chave da crise pare
cê ser adaptação - habilidade que a nossa
espécie, como as demais que sobrevivem
no planeta, pratica há milhões de anos.
É bom ter isso em mente quando não se
consegue enxergar o dia depois de ama-
nhã. Outra palavra fundamental, segundo
a terapeuta de família Magdalena Ramos,
de São Paulo, é "alternativa". "Não dá para
comer fora? Reúna os amigos em casa. Não
dá para festejar o aniversário do filho com
palhaços? Faça uma festa menor", afirma
ela. "O importante é o encontro com os
amigos e com a família." Magdalena diz
que as pessoas se acostumaram a medir
a felicidade pela capacidade de consu-
mo, que nada tem a vencom a satisfação
humana profunda. A terapeuta acredita
que a crise oferece uma oportunidade
para recriar os relacionamentos familia-
res. Por exemplo: os pais estavam muito
acostumados a esconder suas falhas por
meio do consumo, enchendo as crianças



de presentes. Mas, uma pesquisa recente
na Argentina, mostrou que as crianças se
concentram cada vez menos num brin-
quedo novo. "Os filhos precisam de mais
atenção e carinho", diz ela. "A crise é uma
oportunidade para refletir sobre isso."

Se a revisão dos valores está na ordem
do dia, não menos urgente é a revisão cui-
dadosa das estratégias de sobrevivência em
tempos difíceis. No campo do trabalho, a
primeira regra é não desesperar. A crise
não vai varrer do mapa todos os empre-
gos e todas as possibilidades de negócios.
Aproxime-se dos amigos e da família, que
podem transmitir conforto e segurança.

Cuide com atenção de suas finanças. Não
é hora para extravagâncias. Seja cauteloso e
tente, se possível, montar reservas. O ideal
é ter o suficiente para passar um ano sem
trabalhar. Logo, planeje. Aproveite para
reavaliar seus planos e seu próprio sucesso.
Circule mais, apareça e - se o pior aconte-
cer, você ser demitido - não perca a cabeça.
A economia brasileira se diversificou nos
últimos anos, há oportunidades em novos
setores e a crise (tenha isso em mente) não
vai durar para sempre.

Luiz Cláudio Pereira dos Santos tem ape-
nas 21 anos, mas já intuiu isso tudo. Ele está
cursando publicidade, faz um estágio remu-
nerado fora de sua área e morre de vontade
de começar na publicidade. Mas, desde que
a crise despontou, decidiu que é hora de ficar
onde está. "Tenho de pagar a faculdade e fico
muito preso com isso", afirma Santos. "Não
posso correr o risco de não ter dinheiro para
terminar o curso." O rapaz diz estar sendo
"muito rigoroso" com as suas contas: de in-
ternet e alimentação ao trabalho de conclu-
são de curso. Um "balanço mensal" indica
a ele o que pode e o que não pode ser feito.
"Não posso gastar dinheiro à toa." É isso. Pla-
nejar ajuda a tranqüilizar e evitar a ansiedade.
Também protege das intempéries externas,
sobre as quais ninguém tem controle. O resto
é revisar valores, reencontrar a essência das
coisas e reaprender. Um dos clichês mais an-
tigos do capitalismo diz que em toda crise há
uma oportunidade. Nas grandes crises, como
a atual, as oportunidades existenciais devem
ser ainda maiores. +
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