
Consumidos pelo

Maria Carmem Barbosa e o vestido de
Georges Henri que despertou seu surto consumista, em
1987: "Posso viver até os 100 anos sem repetir roupa"

uantos sapatos você tem?
— Contando os baixos? Os
chinelinhos também? Va-
mos dizer que uns 200.

— Sapato é o seu maior problema?
— Tenho sapato que nunca usei e não

há como usar, Não foram feitos para mim.
Mas Deus me livre de não tê-los.

— Mas por que comprar um sapato
que não te serve?

— Eu comprava desesperadamente
num site americano. Aí chegava e não
cabia. É aquela história: vou me dar de
presente, estou sozinha, encalhada, meu
filho está criado. Ficava nessa desculpa.
Eu me dou presentinhos há uns 20 anos.

— Você sai muito?
— Não. Detesto estreia, não vou a

eventos. Gosto de me produzir em casa.
Meus amigos chegam e estou com um
laço na cabeça, uns tamancos incríveis,
um colar. Gosto da personagem. Acho
triste quem não tem uma personagem.

— Você nunca se achou uma viciada
em consumo?

— Já. Até pensei em procurar um
analista. Teve uma época que eu com-
prava cashmere na internet. Comprava de
todas as cores. Mas sou asmática. Botava
e tinha que tomar Medicorten. Aí pensei:
acho que tenho um problema.

— E como foi que isso começou?
— Foi em 1987, na loja do Georges

Henri, meu primeiro surto: um vestido
balonê rosa, um casaco de lã em pleno
verão do Rio, uma calça e uma blusa estilo

Audrey Hepburn e um vestido de veludo
três vezes o meu tamanho, tudo ca-
ríssimo. O vestido de veludo eu dei. Uma
besteira enorme que fiz na vida. Era a
única peça que hoje me serviria.

A escritora Maria Carmem Barbosa se
diverte. A cada história de seus devaneios
compulsivos, ela solta uma gargalhada
gostosa, desenfreada, daquelas que fazem
a gente rir junto. Encontramos a autora de
14 peças de teatro e integrante do núcleo
de autores da Globo desde os anos 70
numa semana singular: a primeira no seu
primeiro apartamento. Aos 62 anos, ela,
enfim, conseguiu juntar dinheiro para a
casa própria, um três quartos no Jardim
Botânico. Rodeada por caixas, ao lado do
atual marido, D'Atargnan, Maria Carmem
tenta uma manobra arriscada: achar as
tais primeiras peças de Georges Henri,
catalisadoras dos momentos financeira-
mente "eucalacrados" que vieram nas
décadas seguintes. Da primeira caixa que
abre, Maria Carmem vai tirando peças de
estilistas famosos. Quase tudo ainda com
etiqueta, diga-se. No fundo, bem no fundo,
o balonê rosa com botões azuis.

— Posso viver até os 100 anos sem
repetir roupa — dispara. — Eu me
interditei. Desde que decidi comprar
esse apartamento, estou mais calma.
Não dá mais, né? Idade vai curando a
gente. Mas ainda faço as minhas com-
prinhas. Gosto da fantasia. E também
tem a história da ansiedade. Você com-
pra para aplacar o monstro.^



No meio de uma crise
econômica ocasionada
pelo endividamento em
massa, cariocas falam
de sua compulsão
por comprar

Preta Gil chegou a
ser interditada pelos
pais e se tratou, mas
ainda tem recaídas:
m carnaval, por
exemplo, conseguiu
que lhe entregassem
uma bolsa Louis
Vuitton em Salvador,



Aline Ciafrino, estilista de noivas, faz a festa com
o marido, tão gastador quanto ela: "A gente viaja
pensando mais no Free Shop do que no destino em si'

Enquanto Maria Carmem brinca com
as suas personagens e batalha para mu-
dar a sua postura diante de um ves-
tidinho bacana, um sapatinho de grife,
consumo virou palavrão. Mundialmente
falando. O estouro da crise que sacudiu o
planeta, ocasionada pelo endividamento
em massa principalmente nos Estados
Unidos, catapultou uma espécie de re-
visão coletiva de valores. De uma hora
para outra, está todo mundo pensando—
ou pelo menos começando a pensar—no
significado da chamada sociedade de
consumo, na qual comprar converteu-se
em religião para a grande maioria e
possuir objetos, principalmente os de
luxo, tornou-se uma fé inabalável. Até o
mundinho fashion lançou uma nova ten-
dência: a moda agora é comprar pouco e
bem. Sair por aí carregando milhões de
sacolas virou coisa de gente cafona. Um
contra-senso, diga-se, já que semestral-
mente as grifes injetam no imaginário
uma mudança qualquer para despertar a
necessidade de se ir correndo às lojas.
Em termos ecologicamente corretos, o
consumo há algum tempo já estava na
berlinda. Os adeptos da defesa do meio
ambiente também criaram a sua moda: o
consumo consciente. Ou seja, comprar
só o necessário e optar por empresas que
produzem de acordo com as normas de
respeito à natureza. Filosoficamente fa-
lando, discute-se mais do que nunca a
crença contemporânea no consumo co-
mo sinônimo de felicidade. Não é à toa
que tem tanta gente fazendo ioga, me-
ditando ou consumindo filosofias orien-
tais em vez de roupas. Trocando em
miúdos, para todo lado que se olha,
comprar já não é tão cool

—As pessoas passaram a se consumir
em função do consumo. Vive-se uma era
de gozo com a posse. Só que é um gozo
tão efêmero que gera escravidão. Para
continuar vendendo cada vez mais, pro-
mete-se felicidade. E, em seguida, pro-
porciona-se insatisfação com a oferta de
algo novo a se comprar. A lógica é per-
versa — comenta o psicanalista Luís
Alberto Helsinger, autor de "O tempo do
gozo e a gozação" e "Tempo do ser-vil". —

Em meio a tanta oferta, a satisfação é
inatingível. O capitalismo conseguiu criar
os melhores consumidores de todos os
tempos. São escravos que se sentem
livres. Servos perfeitos. A crise econô-
mica e o desmoronamento da idéia de
posse como felicidade veio para cha-
coalhar o rumo das coisas.

A discussão filosófica do consumo não
é algo que começou ontem, nem an-
teontem. Em 1854, antes da revolução
industrial, o professor americano Henry
D. Thoreau, formado em Harvard, con-
siderado o avô do movimento hippie,
ídolo de Henry Míller e inspirador de
Mahatma Gandhi, construiu com as pró-
prias mãos uma casa à beira do lago
Walden, no estado de Massachusetts, e se
mandou para lá com o intuito de ex-
perimentar uma vida absolutamente isen-
ta de consumo. Nos anos que passou
isolado e vivendo de trocas e da própria
produção, Thoreau escreveu o clássico
"Walden ou a vida nos bosques", uma
espécie de bíblia do hoje chamado con-
sumo consciente. Naquela época, aos 28
anos, ele ousou dizer a uma sociedade
capitalista em formação, ã América, que
"a maioria dos luxos e muitos dos cha-
mados confortos da vida não só são
dispensáveis como constituem obstácu-
los à elevação da humanidade". Em sua
obra, o pensador previu exatamente o
que estamos vivendo hoje: o ápice e a
decadência da sociedade de consumo.
Sócrates, o filósofo grego, costumava
descansar percorrendo o centro comer-
cial de Atenas. Quando os vendedores o
assediavam, respondia: "Estou só ob-
servando quanta coisa existe de que não
preciso para ser feliz."

Filósofos atuais, como Frei Betto, mi-
litam na mesma linha, defendendo a
espiritualidade em lugar de consumismo
como o único jeito de salvar a pátria. "Ao
viajar pelo Oriente, mantive contatos
com monges. Eram homens serenos, co-
medidos, recolhidos em paz. Outro dia,
eu observava o aeroporto de São Paulo: a
sala de espera cheia de executivos com
telefones celulares, preocupados, ansio-
sos, comendo mais do que deviam. Aqui-



Io me fez refletir: qual dos dois modelos
produz felicidade?", escreveu Frei Betto
no texto "Do mundo virtual ao espiritual".
E continuou: "Como a publicidade não
consegue vender felicidade, passa a ilu-
são de que felicidade é o resultado da
soma de prazeres: se tomar esse re-
frigerante, vestir esse tênis, usar essa
camisa, comprar esse carro, você chega
lã. O problema é que não se chega. Quem
cede desenvolve de tal maneira o desejo
que acaba precisando de um analista. Ou
de remédios. Quem resiste, aumenta a
neurose. Os psicanalistas.hoje tentam
descobrir o que fazer com o desejo dos
seus pacientes. A minha sugestão é única:
virar o desejo para dentro. Para fora, ele
não tem mais para onde ir."

A cantora Preta Gil, filha do músico e
ex-ministro Gilberto Gil, é uma vítima
confessa, medicada e analisada do delírio
do consumo. Aos 34 anos, a moça tem
muitas histórias engraçadas e/ou trágicas
para contar. Há uma década, quando
ainda trabalhava com publicidade e ga-
nhava dinheiro aos borbotões, ela fez
uma viagem para Nova York. Em cinco
dias, Preta se afogou num mar de grifes de
luxo. Comprou o primeiro sapato Prada,
descobriu as maquiagens da Shu Uemura,
apaixonou-se por Miu Miu, Balenciaga,
Dolce & Gabanna, Gucci. E voltou para o
Brasil com o cartão de crédito estourado.
Nessa época, a Daslu, multimarcas pau-
listana, tinha acabado de abrir as portas.
Preta passou a comprar tanto lã que, um
belo dia, acordou interditada judicial-
mente pelos pais. Tiraram dela todos os
cartões de crédito e talões de cheque.
Mesmo assim, numa das escapadas para
São Paulo, ela entrou na Daslu, comprou
R$ 30 mil e pagou com três cheques do
motorista da família. Dez anos e muita
terapia depois, Preta se diz sob controle,
mas não curada. No último carnaval, teve
uma recaída. Estava em Salvador quando
viu uma amiga com uma bolsa nova da
Louis Vuitton. Ficou louca. A cantora
passou a mão no telefone, ligou para a
gerente da Louis Vuitton de São Paulo e
conseguiu que a tal bolsa estivesse em
Salvador na terça-feira de carnaval.

— Consumo é uma droga, um vício. No
início parece engraçado. Mas eu sempre
digo: se não sabe brincar, não desce pró
play. Fiquei interditada um tempo, fa-
zendo análise para entender por que eu
precisava comprar. Foi duro localizar a
minha insatisfação. Só melhorei quando
larguei a publicidade e comecei a cantar. A
compra gera uma euforia seguida de de-
pressão — comenta Preta. — Um dia
cheguei em casa e minha mãe havia
espalhado todas as minhas bolsas pelos
cômodos vazios. No lugar do sofá, uma
Prada. Da cama, uma Dolce & Gabanna.
Do fogão, uma Miu Miu. Não é mole, não.

Comprar compulsivamente é uma
doença catalogada pela psiquiatria, in-
serida no mesmo rol da compulsão por
drogas, jogo, sexo etc. O tema está no
centro das discussões do Congresso Bra-
sileiro de Psicanálise que acontece no Rio
no final de abril. De acordo com o psi-
quiatra Fábio Barbirato, chefe da psi-
quiatria infanto-juvenil da Santa Casa,
trata-se de um transtorno obsessivo que
atinge tanto as classes endinheiras quan-
to as menos favorecidas, começa no final
da adolescência e tem que ser tratado
com terapia e medicamentos. As mu-
lheres são as principais vítimas, porque,
segundo ele, a doença tem raízes ge-
néticas, mas é, principalmente, um re-
sultado do modelo social vigente. E mu-
lher consumista é aceito. Barbirato teve
recentemente duas pacientes que ele cita
como exemplos: uma garota pobre de 14
anos que gastou R$ 2 mil numa loja de R$
1,99. E outra menina da mesma idade que
viajou para Nova York com a família e, nas
primeiras duas horas na cidade, já tinha
torrado US$ 7 mil no cartão de crédito.

— A compra compulsiva começou a
ser estudada pela psiquiatria durante um
congresso em Nova York, em 2001 — diz
Barbirato. — O comprador compulsivo é
caracterizado pela forma descontrolada
como consome. Compra, por exemplo,
dez sapatos do mesmo modelo só porque
está na promoção. Ele tem sintomas
físicos da ansiedade quando não compra:
tontura, náuseas, visão turva, formiga-
mento das mãos, vertigem.»

Viciada em produtos de papelaria, a professora de
dança Karina Ciafrino está sem crédito na praça: "Continuo

comprando, soque dependo de amigo emprestar cartão"



>• A compra compulsiva atinge cerca de
6% da população. Mas jã gera fenômenos
sociais interessantes. No Leblon, uma
turma de mulheres bem-nascidas re-
solveu formar uni grupo de terapia para
tratar a compulsão. Todas as semanas
elas se reúnem num apartamento na
Avenida Ataulfo de Paiva, assistidas por
um psiquiatra e dois assistentes. Cha-
mam o encontro de CA. — Compra-
doras Anônimas. Na Tijuca e no Centro
da cidade, funcionam grupos de De-
vedores Anônimos, nos moldes dos Al-
coólicos Anônimos. Uma reunião leva às
lagrimas. Na semana passada, na Tijuca,
um empresário de 45 anos contou ter
comprado um carro de R$ 150 mil na
mesma semana em que decretou fa-
lência e foi abandonado pela família.

Produtor de eventos de um hotel na
Barra, Vinícius Belo tem 22 anos e está
começando a carreira de compulsivo.
Ganha mal, como ele mesmo diz. Mas
isso não o impede de voltar de uma
viagem à Europa, por exemplo, como fez
ano passado, com 15 perfumes e sete
bolsas de marcas como Louis Vuitton e
Gucci na mala. A maior perdição, porém,
são os tênis de grifes caras. Tem cerca
de 30 pares, sendo que não pode usar
nenhum no dia-a-dia, porque a etiqueta
do seu trabalho exige sapatos sociais.

— Gasto 100% do meu salário em
compras. Para pagar as outras contas,
peço para a minha mãe. Não gosto de
entrar em loja e não comprar. Fico com
vergonha. Outro dia experimentei um
cinto dê R$ 300 na Lacoste, não gostei,
mas levei. Acho que meu problema é
que sou apressado. Compro sem ver
— diz Vinícius.

As irmãs Karina e Aline Ciafrino, de 28
e 32 anos, moradoras de Niterói, são
compradoras de ordens distintas. A pri-
meira se encaixa no conceito de com-
pradora compulsiva e a segunda está na
linha limite, como Vinícius. Karina é
professora de dança, tem um salário •
modesto e já perdeu a conta bancária
duas vezes por excesso de dívidas. No
momento, está sem qualquer crédito na
praça e não sabe ao todo quanto deve.

Nem quer saber. Entrega-se ao prazo de
carência dos bancos, que perdoam as
dívidas depois de cinco anos. O mais
engraçado são os objetos de desejo da
moça: cadernos, CDs virgens, fichários,
papéis de carta, material de papelaria
em geral, remédios e copos bacanas
para beber Coca-Cola, outro vício. Ela
bebe dois litros diariamente. Com o seu
jeito engraçado e falastrão, Karina conta
que já comprou até grampeador de
marceneiro.

—Agora estou esperando as dívidas
caducarem. Faltam três anos. Fico re-
cebendo cartas, ligam perguntando se
quero negociar. São até bonzinhos.
Não quero nem fazer as contas do
montante — diz Karina. — Continuo
comprando, só que dependo de amigo
emprestar cartão.

Já a irmã de Karina, Aline, é uma bem-
sucedida estilista de noivas, consegue
controlar as contas e tem um parceiro
perfeito para as compras desenfreadas,
o marido, o advogado Leandro Daumas
Passos. Juntos, os dois fazem a festa. Os
casos da dupla são inacreditáveis. Re-
centemente, o filho Miguel, de 2 meses,
ficou doente. Preocupado, o casal re-
solveu rever os padrões. Decidiu es-
colher um caminho espiritual e aban-
donar o consumo. No dia em que foram
levar o filho para uma revisão, des-
cobriram que o consultório do médico
que os atendera no hospital era no
BarraShopping. Chegaram, olharam as
lojas e subiram para o consultório. Ho-
ras depois, segundo Aline, o carrinho do
bebê tinha virado um carrinho de su-
permercado, de tantas compras. Eles
deixaram a sala do médico com um
diagnóstico positivo e comemoraram
com o cartão de crédito.

— A gente viaja pensando mais no
Free Shop do que no destino em si.
Tenho muito de tudo: sapatos, bolsas,
maquiagem. Outra perdição são os
tecidos. Outro dia entrei numa loja e
comprei 500 metros de seda sem a
menor necessidade. Gosto de ter —
diz Aline. — Eu e minha irmã somos
diferentes. Ela sempre gostou de bu-



gingangas e eu, de coisas boas.
Delírios à parte, numa casa elegante

do Jardim Pernambuco vive uma ga-
rota de 25 anos que se tornou es-
pecialista em andar nos trinques, sem-
pre muitíssimo bem vestida pelas me-
lhores grifes do planeta, mas que
aprendeu a lidar com isso de uma
forma particular. Quando chega a de-
ver R$ 1.500 no cheque especial, não
dorme até arrumar meios de cobrir o
rombo. À primeira vista, Alexia Schultz
Wenk parece uma patricinha desco-
lada, que ganha uma boa mesada para
torrar por aí. Vestida com um short
jeans desfiado e uma blusa Balenciaga,
ela nos recebe e nos guia para o seu
quarto. Lá confessa a sua nova mania:
comprar obras de arte. A mais recente
paixão é um "Lula na caixa11, de Raul
Mourão. Na sapateira reservada aos
pares de salto alto, uma miragem: 60
modelos, lindamente organizados, de
marcas como Prada e Charlotte Dellal.
O armário é um exemplo de orga-
nização, tudo separado por cores, gri-
fes e estilos. A história fica divertida
quando se sabe que Alexia não ganha
uma fortuna de mesada para esbanjar.
Pelo contrário. Recebe dos pais o su-
ficiente para quitar o básico, como
conta de celular, gasolina, cabeleireiro.
O supérfluo é quase todo por conta
dela. A mãe odeia consumo. Não se
pode, claro, encaixar Alexia no rol dos
consumidores conscientes, idealiza-
dos por filósofos como Henry D. Tho-
reau. Nem se pode dizer que Alexia
ande refletindo sobre sociedade de
consumo. Mas, sem dúvida, a menina
encontrou uma fórmula: recicla luxo.
Está tão profissional no assunto que
inaugura um brechó no final do mês, na
Rua Dias Ferreira.

— Como você consegue comprar
tudo isso?

— Primeiro, eu sei tudo o que está
acontecendo. Leio quatro revistas im-
portadas por mês. Pelo menos revista
a minha mãe compra.

— Mas é tudo caríssimo?
— Só compro fora. Vamos três vezes

por ano para Nova York. Conheço
todos os brechós, de lugares que ven-
dem modinha como H&M mais barato
do que H&M a brechós chiquérrimos,
que vendem Chanel, Hermes, Balen-
ciaga. Também freqüento as liquida-
ções americanas, que vendem com
70% de desconto real.

— Mas até agora você não disse
como compra...

— Com a experiência, você não
compra mais errado. Mas mesmo as-
sim chega uma hora que tem coisas no
seu armário com que você não se
importa mais. Então comecei a fazer
bazares. Comecei com uma dívida.
Vendi um casaco incrível para pagar
uma outra roupa incrível.

-- Então você negocia suas coisas?
— Um exemplo: no Brasil, eu com-

pro quase tudo no brechó Três Três
Chie, de São Paulo. Tem tudo: Val-
lentino, Chanel, Gucci, Stella McCart-
ney, Balenciaga. Lá fora, um vestido
Gucci, por exemplo, custaria US$ 3
mil Na Daslu, R$ 12 mil. No Brechó, R$
2 mil. Vira um negócio. Entende?

— Qual o melhor negócio que você
já fez?

— Eu e minha irmã compramos
duas bolsas do Marc Jacobs num cara
que eu conheço que vende grifes em
Nova York com 20% de desconto. Um
ano depois a gente não agüentava
mais olhar. Havíamos pago US$ l mil,
cada, e vendemos aqui por R$ 4.400.
Ou seja, tivemos uns R$ 400 reais de
lucro e mais de um ano de uso.

— E a qual foi o objeto que mais
despertou o seu desejo até hoje?

— Um Balenciaga curtíssimo, flo-
rido. Vi no primeiro dia em Nova York.
Passei a ir à loja de dois em dois dias.
Sabia que se pedisse para minha mãe
ela teria um ataque. O preço.normal do
vestido era US$ 5 mil, mas a loja estava
em liquidação, e saía por US$ 1.800.
Liguei pra Daslu e lá custava R$ 22 mil.
No penúltimo dia de viagem, pedi um
crédito. Minha mãe me emprestou
para eu pagar em cinco vezes. Meu
lema é: não trabalho com "à vista".*

Alexia Schultz Wenk, que tem uma invejável sapateira,
fez da compulsão um negócio: acostumada a vender boa parte

do que compra depois de usar, e!a resolveu abrir um brechó
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