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Comprar uma saia caríssima, torrar metade do salário em livros e CDs, esbaldar-se no 
shopping center - os prazeres pecaminosos do consumo estão em baixa. E por incrível 
que pareça, não é só a crise ou o desemprego que estão minando esses impulsos 
consumistas. Em plena era Lula, o consumidor cada vez mais se sente culpado quando 
gasta demais. "Há um sentimento negativo perseguindo o consumo - as pessoas 
sentem peso na consciência quando compram alguma coisa", diz Vera Aldrighi, da 
Clínica de Comunicação e Marketing Vera Aldrighi, que coordenou a pesquisa "Sonhos 
de consumo em tempo de mudança".  
 
A pesquisa mostra que o consumidor está muito mais consciente na hora de fazer 
compras. "Com muito mais freqüência, as pessoas sentem-se culpadas quando acham 
que gastaram demais ou nas coisas erradas, por isso estão ficando mais cautelosas", 
diz Vera, que coordenou o estudo com Guilherme Sztutman. Segundo ela, a classe 
média vem se tornando mais consciente dos problemas sociais e da situação recessiva 
do País. "As pessoas estão mais pessimistas em relação à situação financeira e 
preparam-se para atravessar tempos mais difíceis."  
 
O publicitário George Acohamo, mais conhecido como "Benson", teve um surto de 
síndrome do consumidor arrependido há cerca de três meses. Na época, ele gastou 
mais de R$ 1 mil em livros de design e CDs na livraria Fnac. "Eu adorei os livros, são 
muito úteis para o meu trabalho", diz "Mas fiquei me sentindo mal, porque eu não 
precisava realmente de tudo isso, sou um pouco compulsivo."  
 
Em outros tempos, consumo com culpa não constava do dicionário de Benson.  
 
"Na época do boom de internet, sabia que gastava além da conta, mas tudo era 
euforia, não me sentia culpado", diz. "Hoje em dia, não saio mais torrando."  
 
Segundo Vera, esse sentimento de culpa com desperdício, é cada vez mais comum. De 
acordo com a pesquisa, 26% dos consumidores estão comprando marcas mais baratas 
de alimentos, 16% optam por cosméticos mais baratos e 15%, por roupas, sapatos e 
acessórios mais em conta.  
 
Adriana Alcântara, atriz do programa "Turma do Gueto", da TV Record, e coordenadora 
de produção da Teleimage, precisou aprender a controlar seus impulsos. Adriana 
morou 6 anos em Miami e Nova York, onde ser impulsiva não saía tão caro. "Cansei de 
comprar roupas na empolgação, aí, quando chegava o cartão de crédito, eu quase 
morria e voltava à loja para devolver", conta.  
 
Nos EUA, o consumidor pode devolver a mercadoria sem nenhuma justificativa e 
receber seu dinheiro de volta, desde que tenha a nota fiscal. "Quando tinha uma roupa 
no armário há quinze dias ainda com a etiqueta, eu punha a mão na consciência e 
devolvia." Aqui, ela tenta se controlar um pouco mais. "Vejo um monte de gente 
desempregada e começo a pensar no bando de cheques pré -datados que eu tenho", 
diz.  
 
Segundo Carlos Henrique de Almeida, assessor econômico da Serasa, as pessoas não 
estão cedendo tão facilmente às tentações do consumo. "Com desemprego e queda da 
renda real, pessoas não estão respondendo aos apelos de marketing das lojas", diz. 



Almeida acredita que o consumidor vá ficar mais receptivo no final do ano, com as 
promoções de juros mais baixos e prazos mais longos.  
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