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Alguns meses atrás, conforme a renda de sua família diminuía, Laura French Spada, corretora 
de imóveis em Nova Jersey, começou a tingir seu cabelo em casa e a lavar os carros da 
família. Seu marido, Mark, começou a aprender a fazer reparos elétricos. 
 
Susan Todoroff, personal trainer de Michigan, começou a preparar café em casa, a cortar seu 
cabelo e a limpar a casa. E Tamar A. Zaidenweber, pesquisadora do setor de saúde em Nova 
York, prefere passear mais com seu cachorro a levá-lo a uma creche toda semana. 
 
Todos esses consumidores merecem elogios por sua nova parcimônia em meio a uma recessão 
econômica. Mas os passos que eles dão em direção à independência prejudicam as pessoas e 
as pequenas empresas que há muito tempo fornecem esses serviços. 
 
Essas pequenas empresas de serviços funcionam em pequenas lojas em ruas urbanas e 
shoppings de subúrbio. Responsáveis por aproximadamente 18 milhões de empregos nos EUA, 
segundo o Censo de 2006, há muito elas são consideradas motores do crescimento econômico 
do país. 
Mas, depois de anos de expansão acelerada, muitos salões de beleza, tinturarias, paisagistas, 
passeadores de cachorros, serviços de babá e restaurantes verificaram um crescimento menor 
ou até um declínio nas vendas nos últimos meses de 2008. Seus serviços estão 
repentinamente sendo considerados supérfluos. 
 
A questão hoje para essas empresas é se a demanda vai se estabilizar ou se cairá o suficiente 
para obrigá-las a fechar. E a resposta pode depender de se a nova inclinação dos 
consumidores para o autosserviço é temporária ou permanente. 
 
As famílias se acostumaram a terceirizar cada vez mais suas tarefas domésticas. Não eram 
mais apenas os muito ricos que tinham empregados domésticos, disse Jan de Vries, historiador 
econômico da Universidade da Califórnia em Berkeley. 
 
"Os membros da família, especialmente as mulheres, têm trabalhado mais no mercado", disse 
De Vries. "Elas tinham menos tempo e mais dinheiro e vinham gastando muito dessa renda em 
serviços que antes elas mesmas forneciam." 
 
Mas hoje muitos consumidores dizem considerar os serviços especializados como caprichos, 
mais que necessidades. "Muito do nosso modo de vida era uma ilusão, uma fantasia", disse 
Spada, que também tem cozinhado mais e dado banho no cachorro da família em vez de ir ao 
pet shop. "Estamos nos perguntando: podemos fazer alguns desses serviços especializados 
que normalmente terceirizávamos?" 
 
Enquanto as pessoas reduzem os gastos, as empresas que oferecem alguns produtos do tipo 
faça-você-mesmo estão vendo as vendas crescer. 
 
Segundo a companhia de pesquisas Information Resources Inc., de Chicago, as vendas de 
produtos usados em manicure, culinária e tratamentos médicos caseiros, entre outros, tiveram 
um grande crescimento no ano passado. 
 
Mas os provedores de serviços estão sendo prejudicados. James Erath, dono da Puppy Love & 
Kitty Kat em Manhattan, disse: "Os negócios definitivamente caíram cerca de 25% ou 50%". 
Ele está oferecendo grandes descontos nos banhos de animais para atrair clientes que 
poderiam fazer isso em casa. 
 
Do mesmo modo, Rhonda Coop-Piraino, cabeleireira no Texas, disse que cerca de 10% de suas 
clientes começaram a tingir os cabelos em casa para economizar. Muitas dessas clientes, 
segundo ela, voltam ao salão para corrigir a cor quando seus kits caseiros não dão certo. 
 



"Às vezes elas chegam com um lindo cabelo laranja", ela disse. "E eu tenho dificuldade para 
cobrar o mesmo valor que cobrava antes pela correção de cor. Tenho clientes que estão 
comigo há tantos anos que é difícil cobrar US$ 200 com a economia [como está]." 
 
Muitos consumidores dizem que, mesmo quando suas preocupações financeiras diminuírem, 
eles provavelmente continuarão fiéis ao autosserviço. 
 
"Depois de fazer você mesma, você se pergunta por que pagava US$ 200 a alguém para isso", 
disse Zaidenweber, que recentemente tingiu seu cabelo pela primeira vez com um kit de US$ 
8. "Foi divertido, mesmo que não tenha saído exatamente como eu esperava." 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 23 mar. 2009, The New York Times, p. 6. 


